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Nosso setor  
nos trilhos

Fruto de transformações fundamen-

tais ocorridas nos últimos anos, es-

pecialmente pelo maior reconheci-

mento dos poderes Executivo, Legislativo 

e Judiciário acerca da importância de sua 

função social, o já consolidado fomento co-

mercial expande-se, neste momento, em 

busca de novas oportunidades.

Além de haver muitas empresas do se-

tor também constituindo FIDCs ou mes-

mo migrando de vez para este segmento, 

há outras que optaram por entrar no mer-

cado de fintechs, seja operando sua pró-

pria companhia ou firmando parcerias estratégicas. É o que deixa claro 

Rodrigo Soeiro, diretor-presidente e um dos fundadores da Associação 

Brasileira de Fintechs (ABFintechs), que ouvimos nesta edição.

Tamanho avanço é resultado direto do aumento da confiança do mer-

cado no nosso setor, que atende um público formado, em sua maioria, por 

micro e pequenos negócios, geralmente alijados das tradicionais fontes 

de crédito.

Não há dúvidas de que este cenário se deu, naturalmente, pela maior 

segurança jurídica obtida por meio de decisões favoráveis ao fomento co-

mercial, como o histórico julgado do juiz Manoel de Queiroz Pereira Cal-

ças, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Em reportagem especial deste Informativo, o magistrado, conhecido 

por decidir que a factoring pode requerer a falência do cedente com base 

no contrato-mãe, faz um retrato fiel do atual momento do TJ-SP e como 

este tribunal tem atendido às demandas da sociedade. 

O juiz fala também da Justiça empresarial, que agora conta com duas 

varas específicas, recentemente instaladas, que serão fundamentais nos 

julgamentos envolvendo o nosso setor, que segue firme e forte nos trilhos 

do desenvolvimento.

Ainda no âmbito jurídico, conversamos com o juiz Marlos Melek, da 

Vara de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, um dos responsá-

veis pela redação da Lei nº 13.467/2017, que modificou a CLT. O magistrado 

explica como as alterações promovidas na legislação tornarão a Justiça do 

Trabalho mais moderna e menos burocrática e onerosa ao país.

O ambiente brasileiro de negócios precisa melhorar muito mais, é ver-

dade, principalmente com as aprovações das tão necessárias reformas 

previdenciária e tributária, além do texto do novo Código Comercial e do 

Cadastro Positivo. 

Torcemos para que nossos parlamentares se sensibilizem e promo-

vam todas essas ações ainda em 2018, embora saibamos seja algo com-

plexo de se resolver em um ano de Copa do Mundo e de eleições gerais. 

Vamos torcer!

Boa leitura!

Hamilton de Brito Junior, presidente do SINFAC-SP
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ENTREVISTA

“Nós somos uma empresa feliz”
A Projeção, de São Bernardo do Campo, baseia seus valores no ser 
humano e só tem motivos para comemorar tal estratégia

Quinze anos atrás, Luciane Loren-
zetti trabalhava na área comercial 
e teve a oportunidade de conhecer 

José Corsi Guizardi, mentor de um grupo de 
factorings composto atualmente por mais 
de 80 empresas.

Ela ficou bastante interessada por aquele 
modelo de negócio, onde cada unidade tem 
vida e estrutura próprias, escolhendo correr 
mais risco ou ser conservadora, mas seguin-
do, basicamente, o mesmo know-how. 

Assim nasceu a Projeção, factoring 
que hoje também conta com FIDC e, 
desde 2005, tem como sócio o marido de 
Luciane, Walter Bordon, profissional cuja 
vivência de tecnólogo de produção tem 
sido preciosa nas visitas às fábricas, por 
exemplo.

O casal conta atualmente com uma 
equipe interna de dez colaboradoras e cinco 
profissionais externos, atuantes na área co-
mercial, uma estrutura cinco vezes maior da 
existente quando tudo começou.

Ao resumir os motivos do sucesso, Lu-
ciane não hesita: “a oportunidade de fazer 

parte do Grupo Guizardi; a prática de valo-
rizar mais as pessoas que as coisas e o hábi-
to de ser grato a tudo e a Deus”. 

SINFAC-SP: Qual é a marca regis-
trada de vocês?

Luciane: A Projeção é uma empresa 
feliz, todo mundo que vem aqui fala desse 
clima. Em primeiro lugar, a gente sempre 
valoriza as pessoas, pois sabe que elas são o 
mais importante, todo o resto é consequên‑ 
cia do seu trabalho. Tanto é que a maioria 
dos funcionários está conosco desde o iní-
cio, não temos rotatividade, seja na área 
administrativa, seja na comercial.

SINFAC-SP: E com relação aos clien-
tes, qual é a filosofia da empresa? 

Luciane: O longo prazo é o foco, não 
pensamos no trabalho de um dia, mas sim 
numa parceria duradoura. Já o perfil da nos-
sa clientela mudou. Começamos trabalhan-
do com cedentes de alto risco, cobrando 
taxas altíssimas. Com o tempo, passamos a 
operar com empresas melhores e isso nos 

permitiu competir de igual para igual com 
os bancos, tendo como vantagens extras o 
atendimento personalizado e a autonomia 
de negociar, sem as amarras do sistema que 
eles têm. 

SINFAC-SP: Quais resultados essa 
nova estratégia proporcionou?

Luciane: Primeiramente, paramos de 
sofrer com o excesso de títulos em atraso 
na carteira. Consequentemente, nosso foco 
prioritário passou a ser visitar, trazer novos 
negócios, fazer operações. Tendo clientes 
de menor risco ganha‑se menos, mas a qua-
lidade de vida também é outra. 

SINFAC-SP: E qual é o momento vi-
vido hoje pela Projeção?

Walter: O momento que a gente está 
atravessando é o de pensar em uma as-
censão no volume de negócios. Graças 
a Deus, estamos com uma equipe 100% 
treinada e podemos dobrar o faturamen-
to com esse material humano, somado a 
novos operadores que estamos planejan-
do contratar para ampliar a estrutura co-
mercial. Plantamos bem no ano passado 
e agora, com as projeções do mercado, 
vemos uma perspectiva de melhora. Mas 
tudo isso num passo de crescimento sus-
tentável, com segurança.

SINFAC-SP: O que dizer, então, dos 
planos para os próximos quinze anos?

Walter: Atualmente nós estamos muito 
focados na questão tributária, que é um fa-
tor importantíssimo para qualquer empresa 
de fomento. Por isso, pretendemos ganhar 
mais operando com o FIDC e equilibrar a 
factoring com as despesas, já que o seu re-
gime de tributação é o lucro real. Confor-
me o faturamento líquido for aumentando, 
queremos estender os benefícios disso para 
a nossa equipe profissional. Afinal, ela ofe-
rece a base de todas as nossas conquistas, a 
exemplo dos terceiros que nos dão suporte 
em várias áreas.Luciane Lorenzetti e Walter Bordon
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Aquitânia Fomento Mercantil
Aberta dez anos atrás, em um momento considerado bastante apropriado pelo sócio-diretor  
Marcos Libanore Caldeira (2º vice‑presidente do SINFAC‑SP), após a quebra do Lehman Brothers, 
nos Estados Unidos – período que trouxe uma gama de ensinamentos aos players do mercado –,  
a empresa tem se mostrado uma forte competidora. Naquela época, havia bons títulos e 
pouco dinheiro na praça, exatamente ao contrário dos dias atuais”, relembrou o advoga-
do, que trouxe para a sua factoring a experiência anterior, quando trabalhou em escri-
tório de concordatas. O empresário, que recebeu o troféu comemorativo do presidente  
Hamilton de Brito Junior, disse que a Aquitânia “hoje faz a antecipação apenas de recebíveis de 

cartões de crédito e tem, no emprego intensivo de tecnologia, uma das diretrizes para continuar crescendo”.

Midas Fomento Mercantil
“Buscamos sempre estar na vanguarda de um mercado onde até pouco tempo atrás sequer se 
faziam operações digitais. Mas sempre de forma cuidadosa, agindo com a cautela que este 
mercado requer”, argumentou a sócia‑diretora da empresa, Maria Isabel Salviati Camargo, ao 
descrever o perfil da empresa fundada 15 anos atrás, na cidade de São Paulo. Diretora social e 
de eventos do SINFAC‑SP e ex‑executiva de banco, a empresária atribui boa parte do sucesso 
obtido nos negócios à sua atuação na vida associativa do setor. “Faz toda a diferença participar 
do Sindicato, porque é aqui onde a gente aprende e troca informações”, disse ela, ao receber 
o troféu do presidente Hamilton de Brito Junior. A executiva reiterou que se sente igualmente 

gratificada por integrar um grupo reconhecido pelo trabalho forte e incessante em prol da categoria. 

Un Capital Partners 
“Nossa maior caracte‑ 
rística é a agilidade na 
prestação de serviço, 
entendendo o cliente 
e sendo seu parceiro, 
ficando sempre mui-
to próximos dele”. A 
afirmação do sócio‑ 

diretor André Kamkhaji descreve fielmente o papel desempenhado 
pela empresa paulistana ao longo de seus dez anos de vida. Ele e a 
diretora administrativa Flavia Valentim Amorim receberam o tro-
féu comemorativo do presidente do SINFAC‑SP, Hamilton de Brito 
Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil), e do diretor se-
cretário Luiz Fernando Lycarião da Trindade (Lycarion Factoring 
Fomento Mercantil). O executivo projeta um futuro repleto de de-
safios, marcado por uma fase de crescimento, juros mais baixos e 
utilização massiva de tecnologia. 

Prima Qualità 
Fomento Mercantil
Estabelecida há dez 
anos em Jundiaí e com 
a maior parte da clien-
tela formada por indús-
trias, a empresa tem 
como ponto forte o bom 
atendimento, conforme 

salientou o sócio Fabiano Disposti. Ao lado do também sócio 
Adilson Daloio, ele recebeu o troféu do presidente Hamilton de 
Brito Junior e do 1º vice‑presidente Marcus Jair Garutti (Iguassu 
Fomento Mercantil). Reconhecendo que os primeiros anos foram 
de muita luta para dominar as características do mercado e do 
próprio setor, Disposti testemunhou o impacto positivo trazido 
pela decisão de filiar‑se ao SINFAC‑SP. “Começamos a ter outra 
perspectiva sobre o factoring, sempre participando de vários cur-
sos, e isso tem ajudado bastante na nossa caminhada”, ressaltou.

SINFAC-SP PARABENIZA

Entender a demanda de cada 
cliente abre portas para novos 
negócios
Sindicato concede láurea a nove empresas associadas – sete paulistanas, 
uma jundiaiense e uma sorocabana – que têm se destacado no mercado 
por investir em atendimento ágil e justo, com taxas competitivas

12 DE DEZEMBRO
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Maia Factory e 
Fomento Mercantil 
Buscar novos cedentes, 
abandonando aqueles 
que dão problema. Esta 
é a estratégia adotada 
pela empresa paulis-
tana, segundo o só-
cio Mateus Junqueira  

Neto, que hoje tem ao seu lado, na condução do negócio, a fi-
lha Juliana Junqueira e a também sócia Andreia Rodrigues. Para 
que esta fórmula tenha sucesso, a ideia é conciliar agilidade nas 
operações e máximo rigor na análise de crédito, práticas adota-
das junto às indústrias, seu ramo prioritário de atuação. Mes-
mo diante da atual conjuntura econômica, com pouco crédito 
e aumento da inadimplência, Junqueira Neto comemora o fato 
de sua companhia estar caminhando bem. “Nossa empresa se 
pauta, desde o início, pela idoneidade e por trabalhar de forma 
ágil e com taxas competitivas”, argumentou o empresário, que 
recebeu do presidente Hamilton de Brito Junior troféu pelos cin-
co anos da factoring.

Credit Brasil Fomento 
Mercantil 
Fundada dez anos atrás 
por Antonio Geraldo  
Catenacci, para atender 
o pequeno e médio em-
presário de forma rápida, 
eficaz e justa, a empresa 
prima até hoje – já em sua 

segunda geração – por oferecer um amplo portfólio de produtos. Per-
tencente a um conglomerado com mais de duas décadas de atuação, a 
companhia paulistana foi representada pelo sócio e vice-presidente do 
grupo, Felipe Avelar, que recebeu o troféu do presidente Hamilton de 
Brito Junior. “Temos um FIDC e uma financeira e prestamos serviços 
alternativos aos bancos (Shadow Banking)”, enumerou. O executivo 
frisou que os investimentos em inteligência digital têm sido decisivos 
para o negócio. Ele acredita no crescimento do mercado com a des-
verticalização das instituições financeiras, seguindo a tendência que 
já se vê hoje nas relações B2B e no Blockchain, sem a intervenção de 
órgãos reguladores. “Isso tudo é uma realidade à qual nós, factorings, 
precisamos nos adaptar para continuar crescendo”, defendeu.

Luani Factoring e 
Fomento Mercantil
A tecnologia da assi-
natura digital foi es-
sencial para a empresa, 
fundada 15 anos atrás 
e sediada no bairro 
paulistano da Penha, 
conseguir atender ce-

dentes em cidades como Sorocaba, Campinas, Jundiaí e Borda  
da Mata, no Sul de Minas. “Até há pouco tempo, atendíamos no 
máximo cedente em Guarulhos”, explicou José Maria Cantuária,  
antes de receber o troféu da diretora social e de eventos do  
SINFAC‑SP, Maria Isabel Salviati Camargo (Midas Fomento Mer-
cantil). Junto com a esposa Maria Goret, com quem dirige a empresa, 
ele tem provado este processo de expansão desde o final de 2017, 
quando resolveu “fazer uma limpeza”, ao tirar da carteira clientes que 
solicitavam crédito para liquidar parte de sua própria dívida. 

Via São Paulo 
Fomento Mercantil
Criada por iniciativa de 
três lojistas locais do 
setor automotivo e de 
um ex-bancário, a com-
panhia estabelecida em 
Sorocaba caracteriza-se 
pela estrutura enxuta, 

atendendo empresas da própria região, basicamente descontando 
duplicatas e cheques. “A gente briga sempre pelo ‘sim’ da opera-
ção para mostrar que a empresa vale a pena e que todas as infor-
mações passadas para nós estão dentro das conformidades para 
operar de maneira legal”, afirmou o gerente comercial Anderson 
Petti Martins, que recebeu o troféu pelos 15 anos da empresa, 
do presidente do SINFAC‑SP, Hamilton de Brito Junior (Credere 
Consultoria e Fomento Mercantil), e do 1º vice‑presidente Mar-
cus Jair Garutti (Iguassu Fomento Mercantil).

Viainvest Fomento Mercantil
Expansão contínua tem sido a marca dessa empresa paulistana. Fundada em 2003 como Viacred, 
a companhia seguiu a tendência do mercado, lançando em 2010 seu FIDC e, no ano passado, 
criando a subadquirente Soul Pay, fintech da área de cartão de crédito. “Já passamos por algumas 
crises, que todos enfrentaram e, graças a Deus, conseguimos sobreviver no mercado, vamos ago-
ra buscar os 30 anos”, assegura o sócio‑diretor Anderson Salles Viana, ao descrever o perfil da 
empresa. “Nossa meta é buscar sempre novos negócios para sair do desconto puro e simples de 
recebíveis”, complementou o executivo, que recebeu o troféu de 15 anos das mãos do presidente 
Hamilton de Brito Junior.

SINFAC-SP PARABENIZA

20 DE MARÇO

23 DE JANEIRO
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PANORAMA

Setor de olho nas atividades 
parlamentares
Discussões em torno da aprovação do novo Código Comercial, do 
Cadastro Positivo e das reformas previdenciária e fiscal buscam 
sensibilizar deputados para que votem tudo ainda neste ano 
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CÓDIGO COMERCIAL
Mencionado em um capítulo inteiro na 
futura legislação, o fomento comercial 
ainda busca ajustes complementares, 
visando realmente retratar na lei como 

a atividade é praticada, conforme afirmou a gerente admi‑ 
nistrativo financeiro do SINFAC‑SP, Cristina Engels 
Rodrigues, que em 14 de março representou a entidade 
em audiência pública do Senado Federal sobre o tema,  
realizada na FECOMERCIOSP. 
Por conta dessa demanda do setor, o Sindicato enviou 
ao relator Pedro Chaves (PRB‑MS) pedido de altera-
ções pontuais no texto. Embora com todas as dificul-
dades que 2018 reserva (Copa do Mundo e eleições ge-
rais), é grande o otimismo para a aprovação da proposta 
ainda neste ano.
O mentor do projeto, jurista Fabio Ulhoa Coelho, por 
exemplo, acredita que a tramitação da matéria ao longo 
do ano, na Câmara Federal e no Senado, será fundamental 
“para destravarmos, no âmbito da microeconomia, aspec-
tos da legislação que estão prejudicando o crescimento 
brasileiro”, afirmou.

CADASTRO POSITIVO
Tema de extremo interesse do fomento co-
mercial, a aprovação do Cadastro Positivo 
(PLP 441/2017) no Congresso Nacional tem 
tudo para se tornar realidade em breve, visto o 

progresso obtido nos últimos meses por conta do incremento das 
atividades envolvendo parlamentares e representantes do setor. 
Em janeiro deste ano, uma intensa reunião de trabalho entre o 
presidente do SINFAC‑SP, Hamilton de Brito Junior (Credere 
Consultoria e Fomento Mercantil), e o deputado federal e re-
lator do projeto, Walter Ihoshi (PSD‑SP), colocou em debate 
detalhes técnicos e novas ideias para a proposta. 
Este encontro abriu caminho para a mais recente conferência com 
a presença dos dois, do presidente do Sebrae, Guilherme Afif 
Domingos, mais 16 parlamentares e diversos empresários e di-
rigentes de entidades empresariais, no dia 14 de março, em Bra-
sília, com apoio da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito 
(ANBC). “O Cadastro Positivo vai melhorar o ambiente de negó-
cios, garantindo plenas condições de financiamento às micros e 
pequenas empresas, e aos consumidores que pagam suas contas 
em dia, mais facilidades para realizar compras a prazo com juros 
menores”, argumentou Hamilton.

REFORMAS TRIBUTÁRIA  
E DA PREVIDÊNCIA
Embora o setor tenha grandes expectati-
vas a respeito da aprovação dessas duas 
reformas, tão necessárias para o país 

voltar a crescer de forma sustentável, é pouco provável que 
ainda este ano elas sejam discutidas no Congresso Nacional, 
inclusive pela intervenção federal na segurança do Rio de Ja-
neiro, determinada para durar até o dia 31 de dezembro. Este 
processo impede qualquer alteração constitucional. 
A alternativa, que já vem sendo aventada pelos parlamentares 
e pela Presidência da República, é que a intervenção seja sus-
pensa por um curto período, no fim do ano, para que mudanças 
pontuais possam ser feitas, ao menos na Previdência Social.

CENTRAL DE DUPLICATAS
Uma das bandeiras do SINFAC‑SP, in-
clusive levada ao conhecimento do então 
ministro da Fazenda, Henrique Meirel-
les, a criação de uma Central Nacional de 

Duplicatas Eletrônicas continua na pauta da entidade neste 
ano, devendo ser discutida com parlamentares e represen-
tantes do Poder Executivo federal.
De acordo com o presidente do Sindicato, Hamilton de Bri-
to Junior, não adianta fazer o gravame dos títulos só entre os 
bancos, pois a duplicata já pode ter sido adquirida por uma 
empresa do fomento comercial. “Basta permitir que as regis-
tradoras que hoje já trabalham para nós possam registrar no 
Banco Central o nosso movimento”, ponderou.
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SINDICAL

Exemplos de parceria
Mesmo com a nova lei, parte das empresas mantém seu 
apoio financeiro ao Sindicato 

Embora a reforma trabalhista tenha 
tornado facultativo o recolhimento 
da Contribuição Sindical, alguns 

associados do SINFAC‑SP optaram por 
continuar colaborando com a entidade.

Foi o caso, por exemplo, da Agência 
Santos da Federal Invest. “Precisamos sem-
pre nos fortalecer como setor da economia 
e o Sindicato faz isso muito bem, nos repre-
sentando perante diversas entidades”, diz 
o sócio‑proprietário da empresa, Fernando 
Netinho, valorizando igualmente o aperfei-
çoamento profissional proporcionado pelos 
cursos e palestras da entidade.

Em Bragança Paulista, o sócio da Da-
vos, Paulo Leite, também está certo da es-
colha que fez. “Temos grande admiração 
pela atuação extremamente profissional e 
atenciosa com que o Sindicato abraça as 
causas do setor. Adotamos frequentemente 
a conduta do SINFAC‑SP como modelo a 
ser seguido internamente”, assegura.

Percepção semelhante tem a paulista-
na Bether Fomento Mercantil, alegando a 
necessidade de união para o enfrentamen-
to de problemas da área como a excessiva 
carga tributária. “Precisamos de uma ins-
tituição assim, que nos represente e ofere-
ça serviços de qualidade”, salienta o sócio 

da empresa, Heitor Cortez, para quem o 
apoio recebido nas áreas jurídica e con-
tábil e os simpósios anuais igualmente 
fazem a diferença.

Também sediada na Capital paulista, 
a Femag Fomento é outra empresa satis-
feita com as orientações jurídicas recebi-
das, o mesmo ocorrendo com os cursos 
e a representação do segmento junto às 
autoridades legislativas e judiciárias, 
segundo afirma seu diretor, José Aleixo 
Fernandes.

“Positivo, sempre estão de pronti-
dão para nos atender”, resume a gerente 
operacional da Mariotoni Factoring, Rose-
mary Alves, ao comentar o relacionamento 
mantido por essa empresa de Itapira com 
o Sindicato. “Os benefícios oferecidos são 
inúmeros e nos auxiliam bastante em todas 
as situações”, acrescenta.

A convivência da paulistana SP Banco 
com o SINFAC‑SP também é das melho-
res, conforme ressalta o sócio da empresa, 
Raul Carlos Pereira Barretto. “O Sindicato 
faz um serviço importante para o segmen-
to, razão pela qual nós contribuímos de 
maneira espontânea”, ressalta ele, sugerin-
do uma reflexão aos colegas que agiram de 
forma diferente.

NOVA CHANCE

Fernando Netinho, da Agência Santos 
da Federal Invest: setor fortalecido

Raul Carlos Pereira Barretto, da SP Banco: 
importante prestação de serviço

“Não podemos correr o risco de perder esses últimos dez anos de 
representação, marcados por grandes conquistas, em função da falta 
de recursos”, pondera o presidente do SINFAC‑SP, Hamilton de Bri-
to Junior (Credere Consultoria e Fomento Mercantil), ao conclamar 
quem não contribuiu em janeiro último a rever agora a sua postura. 

Para facilitar tal tomada de decisão, foi aprovada em As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE), no último dia 20 de 
março, a criação de uma contribuição voluntária de represen-
tatividade, de caráter temporário, limitada a 60% do imposto 
sindical, já que será revertida exclusivamente para o Sindicato. 
Esse novo instrumento exercerá a função de recobrança sindi-
cal, destinando‑se somente às empresas que não recolheram a 

Contribuição em janeiro último.
A intenção é obter recursos para continuar prestando gra-

tuitamente serviços de qualidade, além de manter o setor repre-
sentado em associações de classe e todos os níveis de governo, 
trabalho cujo resumo se encontra no Relatório de Atividades 
recém‑divulgado no portal da entidade: http://sinfacsp.com.br/
attachs/9uAQPB.pdf. 

“Precisamos ser uma classe realmente unida, trabalhando 
junta, por isso o Sindicato está sempre de portas abertas, fazendo 
um chamamento aos associados para trazerem novas questões, 
a fim de que possamos interagir e lutar em favor da categoria”, 
acrescenta o presidente.

Heitor Cortez, da Bether Fomento Mercantil: 
representação de qualidade
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Fintechs, a revolução continua
Ao invés de competir com as factorings, segmento mostra a 
possibilidade de promissoras parcerias

Oficialmente elas já são 350 es-
palhadas pelo país e cresceram 
41% em quantidade nos últimos 

12 meses. Números como estes, divulga-
dos pelo portal Finnovation, demonstram 
que o fenômeno representado pelas empre-
sas especializadas em conciliar finanças e 
tecnologia está apenas começando.

Atraídas pela familiaridade crescente 
do brasileiro com os meios eletrônicos de 
pagamento, as fintechs vêm conquistando 
um mercado que apresenta grande chance 
de sinergia com o fomento comercial.

Para conhecer melhor esse mundo, fomos 
conversar com Rodrigo Soeiro, diretor‑pre‑ 
sidente e um dos fundadores da Associação 
Brasileira de Fintechs (ABFintechs), enti-
dade que representa o setor.

SINFAC-SP: Quantas fintechs exis-
tem hoje no Brasil?

Rodrigo: Nós temos hoje 350 associa-
das e imaginamos já haver algo em torno 
de 500 empresas do gênero no país, o que 
demonstra a rapidez com que o setor vem 
se expandindo.

SINFAC-SP: Desse total, é possível 
determinar um percentual das que já es-
tão consolidadas e as que ainda estão se 
estruturando?

Rodrigo: Nós fizemos uma pesquisa 
com 75% das nossas associadas, há cerca 
de um ano, e detectamos cinco possíveis 
estágios para as fintechs: o de ideia; o de 
MVP (Produto Viável Mínimo), com a em-
presa em construção e alguns clientes em 
fase de teste; a etapa de início, já contando 
com mais clientes operando e um possível 
começo de faturamento; o início da ex-
pansão, já caminhando para o break-even; 
e consolidação, estágio mais avançado no 
qual se encontram empresas como Nubank 
e GuiaBolso. Mapeamos 80% no estágio 
inicial, 10% na fase de expansão e 10% no 
estágio de ideia e MVP.

SINFAC-SP: Qual é o volume esti-
mado de movimentação financeira pelas 
fintechs no Brasil e no mundo?

Rodrigo: Nós ainda não temos essas 
cifras, mas estamos caminhando para uma 
pesquisa bem parruda, feita em parceria 
com a PwC, que deverá nos dar um norte 
bem valioso sobre o cenário nacional das 
fintechs. O que é possível destacar de an-
temão é que o Brasil está muito bem po-
sicionado em relação ao mundo, tanto em 
quantidade quanto em qualidade.

SINFAC-SP: E no mercado só de re-
cebíveis, haveria uma ideia do seu atual 
perfil no país?

Rodrigo: Este segmento está muito 
atrelado ao de meios de pagamento e repre-
senta o maior nicho do setor, com 35% das 
fintechs. Quanto a valores movimentados, 
nós também não temos esse total, pois o 
índice de informações sobre o nosso setor 
ainda é bem baixo. O dado mais sólido que 
a gente tem, e também está vendo que não 
é totalmente confiável, é a quantidade de-
las. Queremos mudar essa realidade, por-
que quanto menos informação se tem mais 
o mercado se torna obscuro para quem quer 
participar, investir e interagir com ele.

SINFAC-SP: As empresas de fomento 

comercial podem se associar à ABFintechs?
Rodrigo: Sim, desde que elas se po-

sicionem como empresas de peer-to-peer 
(P2P) [modelo de negócio que funciona sem 
a necessidade de interferência de um banco, 
eliminando toda a burocracia e os procedi-
mentos comuns das instituições financeiras]. 

A legislação que está vindo para regular 
esse setor de alguma forma vai miscigenar a 
terminologia utilizada na área, mas hoje, an-
tes da lei, nós consideramos como fintechs as 
empresas de P2P, que é o caso da Biva e da 
Nexoos, por exemplo. Portanto, as factorings 
e securitizadoras com posicionamento alta-
mente tecnológico de atendimento ao cliente 
são muito bem-vindas à nossa Associação.

SINFAC-SP: O que o fomento comer-
cial pode esperar das fintechs?

Rodrigo: Uma série de fintechs traz 
soluções prontas ou pré‑acabadas que po-
dem ser parametrizadas de acordo com a 
demanda do cliente e dar um salto na sua 
solução em coisa de 30, 60 dias. Ele começa 
a interagir com o mercado de uma maneira 
diferente em muito menos tempo do que se 
tentasse tornar-se tecnologicamente hábil 
para competir. As instituições tradicionais 
estão se tornando as donas do cliente e, uma 
vez se abrindo para que as inovações se 
aproximem dele, acabam ganhando junto, 
como ocorre em um marketplace.

SINFAC-SP: Quais são os principais 
desafios enfrentados pelas fintechs atual-
mente?

Rodrigo: A gente está tratando como 
três os principais desafios. O primeiro deles 
é o da regulamentação, pois a atual real-
mente impede e dificulta o avanço de mui-
tas fintechs. Porém, tem-se percebido uma 
abertura bem interessante, principalmente 
do Banco Central, para estar inovando em 
algumas soluções. O segundo ponto é o 
acesso ao primeiro cliente, seja ele empresa 
ou consumidor final. O terceiro é o acesso 
ao escasso capital de risco no Brasil, o que 

Rodrigo Soeiro, presidente da ABFintechs, 
entende que um dos principais desafios do 
setor está em conseguir a regulamentação
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eu não atribuo a causas culturais, embora 
muitos o façam, ao dizer que o brasileiro 
não tem o hábito de investir.

Diante disso, a Associação está consoli-
dando uma pesquisa junto à PwC, buscando 
uma divulgação internacional do ecossis-
tema local, para que então possamos atrair 
capital estrangeiro, porque lá fora a macro-
economia não permite que a pessoa tenha 
alta rentabilidade e é necessário assumir 
riscos para ganhar dinheiro.

SINFAC-SP: Sobre o desafio da regu-
lamentação, em específico, qual tem sido 
a atuação do BACEN?

Rodrigo: O primeiro passo dado, e 
muito valioso, foi em busca do entendimen-
to. Eles têm um receio e uma dúvida muito 
grande, principalmente nas verticais de crip-
tomoedas (Blockchain) e de câmbio, onde há 
um elevado risco de lavagem de dinheiro. 

Do nosso lado, queremos que eles se-
jam mais rápidos, e maior agilidade pres-

supõe assumir mais risco. É esse equilí-
brio que estamos buscando, conversando 
e tratando.

SINFAC-SP: Com base nos últimos 
acontecimentos envolvendo a regulação das 
fintechs, quais seriam as principais tendên-
cias vislumbradas por você neste campo?

Rodrigo: Se relacionar com um cliente 
a distância requer alternativas para validar 
a sua identidade. Vamos precisar caminhar 
para um modelo acessível ao maior número 
possível de pessoas. Existem outros que re-
presentam o que a gente chama de fricção no 
processo de trânsito de recursos financeiros.

Por exemplo, a exigência de presen-
ça física, ao invés do uso do celular, em 
operações acima de um determinado valor. 
Para situações como essa a gente vai ter 
de encontrar alternativas junto ao órgão 
regulador, mas sempre com a postura de 
complementariedade, porque enquanto a 
atitude for de confronto a evolução não 

ocorrerá. Eu tenho certeza de que dá para 
achar um meio termo.

SINFAC-SP: O fomento comercial já 
tem um histórico com a área de meios de 
pagamento envolvendo os recebíveis de 
cartão de crédito. De que forma essa rela-
ção pode significar sinergia entre o setor 
e as fintechs?

Rodrigo: Não tenho a menor dúvida de 
que essa aproximação seja uma oportunida-
de de viabilizar mais empresas. Na prática, 
são pouquíssimas as fintechs que vêm à 
nossa mente quando a gente usa esse termo.

A demanda do mercado é latente e a 
oportunidade para os dois setores, tam-
bém. Aquele que se aproximar mais rápido 
e encontrar um parceiro tecnológico e, do 
outro lado, aquele que encontrar um par-
ceiro como instituição financeira que possa 
viabilizá‑lo, têm que se juntar rápido e abo-
canhar a parcela deles no mercado, porque o 
grande está demorando a se mexer.
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“A Constituição é a nossa Bíblia”
Conheça melhor e saiba como pensa o homem responsável por dirigir, 
nos próximos dois anos, o maior tribunal do mundo 

Renomado especialista em direi-
to comercial, Manoel de Queiroz 
Pereira Calças foi empossado, no 

último dia 5 de fevereiro, presidente do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo para o biênio 
2018‑2019, cargo assumido após ocupar na 
instituição o posto de corregedor.

No fomento comercial, o magistrado 
tornou-se conhecido em função de um jul-
gado histórico, segundo o qual a factoring 
pode requerer a falência do cedente com 
base no contrato-mãe.

Foi este, inclusive, o tema da palestra 
apresentada por ele em 2012, durante o 
“V Simpósio dos Empresários de Fomen-
to Mercantil do Estado de São Paulo”, na 
qualidade de então juiz titular da Câmara 
Especial de Falências e Recuperações Ju-
diciais do TJ-SP.

Ao completar 42 anos de carreira, esse 
professor de direito comercial de institui-
ções como a Pontifícia Universidade Ca-
tólica e a Universidade de São Paulo, co-
leciona entre seus feitos recentes a criação 
de duas varas empresariais no Tribunal pau-

lista, fato que, segundo especialistas, torna 
o Brasil reconhecido no ambiente mundial 
dos negócios.

Em sua primeira reunião oficial pública 
após eleito, Pereira Calças falou sobre algu-
mas de suas ideias e o que pretende realizar 
à frente daquele que é considerado o maior 
tribunal do mundo.

“Nós estamos cuidando da interlocução 
com os poderes executivo, legislativo, Su-
premo Tribunal Federal, Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), todos os órgãos que com-
põem o sistema de Justiça, polícias Militar 
e Civil. Tem que haver diálogo, harmonia, 
ninguém faz nada sozinho”, disse ele ao dis-
cursar em recente reunião‑almoço do Insti-
tuto dos Advogados de São Paulo (IASP), 
onde foi homenageado.

GIGANTISMO
Ao dar uma dimensão do desafio que 

tem pela frente, Pereira Calças fala em 
“números extraordinários”, representados 
por dez regiões administrativas, 56 circuns-
crições judiciárias, 319 comarcas, 72 mil 

servidores, entre concursados, estagiários, 
terceirizados, conciliadores, 2.184 juízes e 
20 milhões de processos. 

Conduzir esse verdadeiro “transatlân-
tico”, que acaba de completar 144 anos de 
existência, levou o jurista a exercitar sua fa-
ceta de administrador, com foco na redução 
de custos e otimização de receitas. Uma das 
primeiras metas nesse sentido é viabilizar a 
participação total do TJ-SP nos emolumen-
tos recolhidos. 

“Também é possível observar a merito-
cracia, prestigiar os juízes de 1º grau, apoiar 
os desembargadores, servidores e contar 
com uma orientação técnica para, sempre 
sob a bandeira da ética e da moralidade, 
demonstrar que é viável fazer muito com o 
pouco que temos”, apregoa.

PRIORIDADE
O quadro enfrentado, segundo o novo 

presidente do TJ-SP, é o mesmo vivido 
por todas as instituições e famílias brasi-
leiras nos dias de hoje. Para dar uma ideia 
dessa realidade, lembrou que dos R$ 21 
bilhões enviados como proposta de re-
cursos para o Tribunal a lei orçamentária 
liberou R$ 11 bilhões.

Frente a tal contingência, foi necessá-
rio rever a programação de investimentos, 
elegendo como prioridade número um pros- 
seguir na implantação e aperfeiçoamento do 
projeto digital, “com o sistema SAJ, único 
que se adapta às nossas necessidades”, ex-
plica o presidente.

Definida a solução tecnológica, o que 
resta é negociar com o fornecedor o custo 
de cada novo avanço implantado, caso da 
guia de levantamento, uma rotina cuja difi-
culdade de operação é muito reclamada por 
advogados de todo o estado.

“Está pronto, funciona bem na Justiça 
do Trabalho e na Justiça Federal, por exem-
plo, mas no nosso tribunal não, por causa do 
grande número de guias. Isso nos entristece, 
mas também impulsiona”, assegura o juiz.

Novidades assim, segundo ele, im-Pereira Calças no Complexo Ipiranga: tecnologia contra o acúmulo de papéis
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põem a capacitação de juízes e servidores, 
sobretudo os mais antigos, que têm uma 
natural limitação. “Alguns se recusam 
pura e simplesmente, fazendo da mudança 
de cultura outro problema a ser resolvi-
do”, constata.

Além de transpor essa barreira tecnoló-
gica, a nova visão que está sendo implan-
tada busca incutir conceitos já arraigados 
na iniciativa privada, como o da redução de 
pessoal à medida que os processos se auto-
matizam. “Havia 22 escreventes em 1998, 
2000; hoje são dez, mas agora temos a in-
formatização”, argumenta o presidente. 

MUDANÇAS
Paralelamente aos esforços para am-

pliar a utilização da informática no TJ-SP,  
a nova gestão promete uma persisten-
te atuação na valorização do servidor e 
sua capacitação por meritocracia. “Estou 
editando uma portaria em que precisa 
ter curso de atualização para ser chefe, 
supervisor, diretor”, assegura.

Ainda com relação ao material huma-
no do TJ-SP, seu novo presidente informa 
o início do projeto para a construção do 
prédio dos gabinetes dos desembargadores 
e juízes substitutos, o que vai gerar uma 
economia anual de R$ 60 milhões em alu-
guéis. “Já temos um terreno desocupado na 
Rua Conde de Sarzedas, região central da 
cidade, para iniciar essa obra”, informa o 
magistrado. 

Ele frisa, aliás, que uma das metas 
de sua gestão será substituir os gastos 
em atividades-meio pela destinação de 
recursos às atividades-fim. “Hoje gas-
tamos cerca de R$ 400 milhões por ano 
com aluguéis para os fóruns e outros 
departamentos, inclusive um prédio no 
bairro do Ipiranga, onde pagamos R$ 
600 mil por mês para guardar lixo, pro-
cessos arquivados”, assinala.

No que se refere à destinação de do-
cumentos, ele se diz especialmente im-
pressionado com um equipamento exis-
tente na Junta Comercial de São Paulo 
capaz de digitalizar 400 páginas por 
minuto. “A atuação vai ser dessa forma: 
acabar com o arquivo. O que tiver que 
ser digitalizado, digitaliza. O que puder 
ser encaminhado para a nuvem, será en-
caminhado”.

COMO FICAMOS?
Com sua larga vivência militando no fomento comercial, o consultor jurídico 

do SINFAC‑SP, Alexandre Fuchs das Neves, dirigiu algumas questões ao novo pre-
sidente do TJ-SP. Eis as respostas:

O TJ tem atuado para a unificação de jurisprudência na área empresarial, 
objetivando afastar a instabilidade das decisões e, por conta disso, viabilizar 
novos investimentos no nosso estado?

Pereira Calças: A especialização da Justiça empresarial, que agora foi 
completada com a instalação de duas varas empresariais, e que culmina com a 
revisão das decisões de 1º grau pelas duas câmaras reservadas ao direito empre-
sarial, tem por escopo exatamente dar segurança jurídica e incentivar o engran-
decimento do nosso país. 

Como e com que intensidade os juízes têm realizado a reciclagem, consi-
derando sempre os novos temas em direito, em especial empresarial, como as 
startups e as fintechs? 

Pereira Calças: O principal curso de pós-graduação latu sensu de São Paulo é 
o da Escola Paulista de Magistratura, coordenado pelo professor Manoel Justino e 
por mim. Juízes o fazem, em tempo real, a distância, constantemente. Estou termi-
nando o último módulo, e nós temos mais de 400 servidores e juízes inscritos nesse 
curso, que era o número máximo. 

A Escola Superior da Magistratura (ESMAFE) tem estado aberta para a 
sociedade jurídica e outras instituições para intercâmbio de informações seto-
riais? O nosso SINFAC-SP, que tem expertise na área de fomento comercial, 
enquanto instituição absolutamente especializada, teria espaço para debater a 
atividade num ambiente ESMAFE ou similar?

Pereira Calças: Claro que sim. Com prazer. Precisa conversar com o diretor da 
Escola Paulista de Magistratura, desembargador Francisco Nogueira.

“Nós estamos cuidando da interlocução com os 
poderes executivo, legislativo, Supremo Tribunal 

Federal, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
todos os órgãos que compõem o sistema de 

Justiça, polícias Militar e Civil. Tem que haver 
diálogo, harmonia, ninguém faz nada sozinho”.

Manoel de Queiroz Pereira Calças

E para catalisar, em poucas palavras, 
qual será a pedra de toque de sua adminis-
tração, Pereira Calças disse que “vai apli-
car aquilo que todos sabem ser um dever: 
o Artigo 37 da Carta da República. Impes-
soalidade, moralidade, transparência. O 

que for inconstitucional tem que ser extir-
pado. Enquanto o Supremo não disser que 
algo é inconstitucional, nós cumprimos. 
O que for, doa a quem doer. A nós, aos 
servidores, a todos os cidadãos. Afinal, a 
Constituição é a nossa Bíblia”, asseverou.
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O que ainda pode mudar  
na reforma trabalhista?
A resposta a essa pergunta depende dos desdobramentos da MP editada 
pelo governo assim que a lei entrou em vigor, em novembro de 2017

Um dos responsáveis pela redação da 
Lei nº 13.467/2017, que modificou 
profundamente a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), analisa nesta entre-
vista os prós e contras das alterações ainda 
possíveis nas regras a serem seguidas por 
empregados e empregadores de todo o país. 

Mesmo antes das definições derradeiras 
nesse campo, o juiz Marlos Melek identifi-
ca efeitos dos novos tempos já percebidos, 
com destaque para a diminuição no número 
de ações interpostas.

“A queda chegou a aproximadamente 
60% em janeiro, em comparação ao mes-
mo período do ano passado”, afirma o ma-
gistrado, com base no movimento da Vara 
de Campo Largo, região metropolitana de 
Curitiba, onde trabalha há quase 14 anos.

Embora considere o atual momento de 
transição, o que deve possibilitar uma aná-
lise mais consolidada até o meio do ano, ele 
identifica outra clara tendência em curso: 
um número menor de pedidos dentro de 
cada causa distribuída. 

“Era comum uma pessoa trabalhar quatro, 
seis meses ganhando aproximadamente R$ 1 
mil numa pequena empresa e processá‑la pe-

dindo mais de R$ 40 mil em cada petição, fre-
quentemente com cerca de 40 pedidos. Mas 
agora os advogados das partes sabem que não 
podem peticionar à própria sorte, de forma 
irresponsável, pois foi inserido no sistema 
trabalhista algo existente no mundo inteiro e 
em todos os ramos do direito, os honorários de 
sucumbência”, analisa o especialista.

SINFAC-SP: Afinal, quem sai ga-
nhando com mudanças assim?

Melek: Isso é bom para todo mundo. 
Ganha o trabalhador, porque com menos 
causas e causas mais racionais as varas vão 
andar mais rápido no julgamento dos pro-
cessos; os juízes poderão se debruçar com 
mais atenção em cada caso, ao invés de 
simplesmente fazer uma linha de produção 
para ficar julgando, muitas vezes, pedidos 
irresponsáveis; o Judiciário ganha porque 
o custo Brasil diminui; e as empresas ga-
nham, porque serão demandadas apenas por 
situações mais verossímeis, em que o po-
tencial do direito do trabalhador realmente 
existe, diminuindo assim a hostilidade pela 
qual o Estado brasileiro trata os empreende-
dores dentro da área jurisdicional. 

SINFAC-SP: Poucos dias após a en-
trada da nova lei em vigor, uma medida 
provisória do governo propôs várias mu-
danças no dispositivo. Quais são os efei-
tos disso, no seu entender?

Melek: Na minha avaliação pessoal, 
toda medida provisória é um instrumento 
legítimo previsto na Constituição Federal, 
e o presidente da República pode lançar 
mão dela quando entender oportuno e con-
veniente. Entretanto, é fato que essa MP 
foi bastante polêmica e mexeu em alguns 
pontos muito sensíveis da reforma, como o 
pagamento de gratificações. 

No texto original da reforma trabalhis-
ta nós demos uma liberdade a empresas e 
trabalhadores neste campo. A intenção era 
permitir que contratar fosse mais barato e 

o trabalhador, pelo seu desempenho acima 
do ordinário, pudesse receber mais todos 
os meses, mas a medida provisória acabou 
causando uma grande insegurança jurídica.

SINFAC-SP: Por que isso aconteceu?
Melek: Hoje o empresário não sabe se 

pode pagar um bônus mensal ou se tem que 
ser semestral e qual é a delimitação disso. E 
nós esperamos que, nesse particular, o texto 
original da lei seja mantido. Nesse ponto, 
o deputado Rodrigo Maia tem muita razão 
quando comenta que a lei foi aprovada de 
forma democrática e legítima pela Câmara 
Federal, enquanto a medida provisória veio, 
de certa forma, tumultuar um pouco esse 
processo legislativo. A expectativa é que 
não ocorram mudanças profundas em rela-
ção ao que já foi aprovado originalmente, 
salvo um ou outro pequeno ajuste eventual. 

SINFAC-SP: A MP mexe também no 
trabalho intermitente. A mudança seria 
para melhor? 

Melek: Esse instrumento estava mais 
aplicável em sua forma original. Quando você 
retira a multa, tanto do trabalhador, quanto 
do empregador, em relação ao trabalho inter-
mitente, você causa uma insegurança muito 
grande. E o Brasil precisa aprender a ter res-
ponsabilidade. O trabalhador não é obrigado a 
aceitar o convite do trabalho intermitente. Ele 
sequer precisa justificar sua negativa. Mas se 
assumir o compromisso de ir e deixar de com-
parecer, sem qualquer justificativa, a medida 
provisória retira a multa, o que me parece uma 
promessa de impunidade. 

SINFAC-SP: O mesmo raciocínio se 
aplica ao empregador?

Melek: Sim, se ele chama para o traba-
lho intermitente, a pessoa deixa de marcar 
outro compromisso para cumprir sua obri-
gação, mas simplesmente ouve da empresa 
que não precisa mais, que pode voltar para 
casa, fica igualmente livre de qualquer pe-

Juiz Marlos Melek: “desinformação profunda”
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TRABALHO

nalidade, segundo a MP. 

SINFAC-SP: E a questão da grávi-
da em locais insalubres? Houve também 
uma mudança nesse ponto ... 

Melek: Aí sim, ficou perfeito, porque 
a redação originária da lei previa o afasta-
mento da gestante em qualquer caso, o ou 
se ela quisesse, por qualquer motivo pes-
soal, apresentar um atestado médico e vol-
tar a trabalhar pelo tempo que entendesse 
necessário. 

Durante as discussões ocorridas no 
Congresso Nacional, o texto original da lei 
mudou um pouco e agora a medida provisó-
ria resgata o conteúdo preparado pela equi-
pe de redação. Eu fiquei muito feliz com 
isso, porque foi resguardado de forma mais 
profunda o direito da mulher e, ao mesmo 
tempo, garantida a sua empregabilidade.

SINFAC-SP: Foi eliminada a dúvida 
com relação à vigência da lei para os con-

tratos antigos?
Melek: Sim, e isso também é altamente 

positivo. Imagine um pequeno empresário 
que não pudesse aplicar a nova lei com seus 
seis empregados. Sua tendência seria demiti-
-los e contratar outros. O espírito da lei jamais 
foi gerar desemprego, algo que acabaria acon-
tecendo se prevalecesse a tese dos que alegam 
direito adquirido para os contratos antigos.

SINFAC-SP: No tocante ao dano mo-
ral, a MP reviu o valor. Que análise o se-
nhor faz desse ponto?

Melek: Antes havia uma proporção da 
reparação moral de acordo com o salário da 
pessoa e agora passa a valer uma delimita-
ção de teto conforme o piso da Previdência. 
Embora supostamente todo mundo esteja 
sendo tratado de forma igual, quem ganha 
mais foi prejudicado, indo assim na contra-
mão da sempre desejável meritocracia.

SINFAC-SP: A questão dos trabalha-

dores autônomos, a MP trata de que for-
ma esse aspecto? 

Melek: A medida provisória, a meu 
ver, com todo o respeito, criou uma anti-
nomia aparente, o que em direito significa 
um conflito de normas. Ela diz que havendo 
subordinação há vínculo de emprego. Ao 
fazer isso, se esquece que um representante 
comercial, por exemplo, sempre vai estar 
subordinado à empresa que representa, pois 
não tem autonomia para mudar os prazos de 
pagamento ou a quantidade de produtos no 
interior de uma embalagem. O mesmo se 
aplicaria ao corretor de imóveis que, even-
tualmente, resolvesse baixar o preço de um 
apartamento ao seu bel prazer. 

Enfim, até agora houve um debate em-
blematicamente ideológico sobre o tema e 
chegou a hora de nós usarmos os meios de 
comunicação para esclarecer pontos técnicos 
da lei, de uma maneira muito objetiva e isen-
ta, pois ainda há um grau de desinformação 
muito profundo no Brasil sobre tudo isso.
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TRIBUTOS

Erro ao declarar reembolso  
de despesas expõe empresa  
à autuação do Fisco
Contabilidade mostra que valores devem ser tratados como 
“Demais Receitas” e agregados a todas as incidências tributárias

O reembolso de despesas efetua-
das por prestador de serviços em 
nome do cliente guarda polêmica 

entre os empresários e a Receita Federal. 
A maioria dos tomadores de serviços 

defende a tese da não tributação dessas 
quantias, afinal, nenhum reembolso seria 
tributado em razão de ser “meramente” uma 
devolução parcial de valor já pago a tercei-
ros. Eles acreditam que esses eventos não 
poderiam ser interpretados como receitas, 
convicção também apoiada na necessidade 
de se evitar a bitributação – uma na receita 
efetiva e outra em seu reembolso.

“Este é um problema frequente nas 
empresas de fomento comercial, que cos-
tumam fazer o registro desse evento de 
reembolso – em especial a cobrança de ta-
rifas bancárias ou financeiras realizadas de 
seus clientes – tendo como objetivo a des-
classificação de uma receita, traduzindo‑a 
como Reembolso de Despesas”, explica o 

contador e advogado Marco Antonio Gra-
nado, consultor tributário, contábil e traba-
lhista do SINFAC‑SP.

Segundo o especialista, tal procedimen-
to contábil-tributário tem como objetivo 
principal o registro deste evento concomi-
tantemente à condição de minimizar a tri-
butação sobre a operação, registrando-o na 
mesma conta de despesas financeiras, mas 
na condição de redutora, a crédito.

Do lado do Fisco, o entendimento é que 
a prática fere a legislação e que os valores 
devem fazer parte da base de cálculo do 
IRPJ, do PIS, da Cofins e da CSLL. “No 
caso de um auto de infração, o lançamento 
poderá retroceder aos últimos cinco anos, 
mais multa de, no mínimo 75%, acrescido 
de taxa Selic”, afirma Granado.

Mas com tamanha controvérsia, qual 
seria a melhor forma de tratar a tributação 
do reembolso destas despesas? Em primei-
ro lugar, argumenta o contador, a Receita 

Federal, por inúmeras vezes, já manifestou 
que o reembolso de despesa deve ser consi-
derado como Receita Tributável.

“Ao investigar mais detalhadamente o 
tema, observei que inexiste em âmbito fede-
ral previsão legal para a não tributação des-
ses valores recebidos a título de Reembol-
so de Despesas ou Tarifas. Ou seja, essas 
receitas auferidas devem ser tratadas como 
Demais Receitas, por fazerem parte do res-
sarcimento de despesas da própria operação 
da pessoa jurídica, conforme dispõem os ar-
tigos 289 e 290 do Regulamento do Imposto 
de Renda de 1999”, salienta Granado. 

Portanto, para os valores recebidos 
como Reembolso de Tarifas, deverão ser 
lançados como Demais Receitas e agrega-
dos a todas as incidências tributárias: IRPJ, 
CSLL, PIS e Cofins. “Os empresários do 
setor devem seguir essas regras para evitar 
que a Receita Federal abra um procedimen-
to de verificação fiscal”, adverte.

A MSys é uma consultoria de negócios, que atua no mercado desde 1996, 
fornecendo soluções em sistemas de Gestão de Recebíveis. 

Parceira SINFAC-SP desde 2011SIFAC
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OPINIÃO

O desafio de educar
Presencial ou a distância, antes de tudo educação

Ivete Palange (*)

ir à escola todos os dias, além de permitir 
que se estude mesmo durante viagens de 
trabalho e amplie os contatos com colegas 
de outros locais. 

Relações menos hierarquizadas nos 
cursos permitem interagir com profissionais 
renomados, especialistas responsáveis pe-
los cursos e desenvolver o estudo autônomo 
com materiais didáticos diversos. 

A qualidade é, hoje, uma questão central 
nos cursos de EAD. As ações educacionais 
devem oferecer muito mais que informação, 
permitindo a construção do conhecimento 
pelo aluno, por meio de novas formas de 
ensinar e aprender. 

Devem incentivar, por exemplo, ativi-
dades interativas em grupo, de forma parti-
cipativa e colaborativa, em ambientes atra-
entes e desafiadores.

São cada vez mais frequentes os cur-
sos híbridos, combinando estudo a dis-
tância em espaços virtuais com encontros 
físicos para a discussão de projetos ou ca-
ses, por exemplo. 

Enfim, buscam‑se muitas configura-
ções, que vão dos Cursos Massivos On Line 
(MOOC), com milhares de pessoas estu-
dando um tema e interagindo com os cole-
gas, muitas vezes sem professor, até cursos 
personalizados, visando atender necessida-
des e interesses específicos de cada um dos 
alunos. Essa multiplicidade na organização 
dos cursos permite avaliar os diversos cami-
nhos que as teorias e princípios permitem. 

Mas, a atitude do aluno, a sua motiva-
ção e a busca de autonomia no processo de 
aprendizagem também são fatores primor-
diais. Esse é um perfil cada vez mais dese-
jável, não só na educação como no mundo 
do trabalho. 

Se a flexibilidade do curso é um fator 
que pode facilitar a aprendizagem, a capa-
cidade de criar uma rotina de estudo, com 
acesso e interação frequentes com docentes 
e colegas, bem como a dedicação no uso 
dos materiais disponíveis, é determinante 

para o sucesso no processo de aprender. 
A EAD é um campo de estudo apaixo-

nante que usa a tecnologia como ferramenta 
e a imaginação dos educadores como mola 
propulsora ao desenvolvimento do ensinar a 
aprender. O grande desafio para todos nós, 
educadores, não é a educação presencial ou 
a distância, mas a educação em qualquer 
que seja sua modalidade. Como criar con-
dições para o aprender a aprender, quer seja 
em espaços físicos ou virtuais. 

(*) Ivete Palange é professora e 
conselheira da Associação Brasileira de 
Ensino a Distância (ABED)

A boa aceitação alcançada pelos 
cursos a distância deve‑se a uma 
série de fatores, dentre os quais 

o avanço das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) e das formas de orga-
nizar as ações educativas envolvendo essa 
modalidade.

No início do século XX alguns jornais 
já ofereciam conteúdos embrionários para 
aprendizagem remota dos leitores. Depois, 
a EAD tornou‑se uma opção educacional 
que dependia do correio para o envio e re-
cebimento de textos e outros materiais. 

O rádio e a televisão trouxeram con-
tribuições para o seu desenvolvimento, 
como o Projeto Minerva e os Telecursos 
1º e 2° graus.

As tecnologias digitais e móveis contri-
buíram para o acesso à Internet e às redes 
sociais, trazendo para todas as áreas inova-
ções disruptivas. Os conceitos de espaço, 
tempo e de presença se alteraram. Ferra-
mentas de comunicação permitiram contato 
com quem está distante e em tempos dife-
rentes. 

Para a EAD, trouxe a possibilidade de 
contato entre professor e alunos, apesar da 
distância física que os separa. O espaço di-
gital, um “não espaço”, tornou‑se local de 
encontro. Apesar da distância física, a pre-
sença virtual trouxe uma aproximação psi-
cológica. Essa interação frequente, mediada 
pelas ferramentas de comunicação, permite 
uma proximidade afetiva maior, quando 
comparada ao ensino presencial, em que o 
educador se dirige a uma classe inteira, sem 
tempo para a individualização das relações.

A comunicação mediada pela 
tecnologia, via EAD, permitiu vencer a 
barreira da distância, eliminar os obstácu-
los geográficos e da interação, participar 
de cursos inexistentes na cidade, estado ou 
mesmo país.

Supera, ainda, os problemas de mobi-
lidade das grandes cidades, uma vez que 
não é mais preciso enfrentar o trânsito para 

“Relações menos 
hierarquizadas nos cursos 

permitem interagir com 
profissionais renomados, 
especialistas responsáveis 

pelos cursos e desenvolver 
o estudo autônomo com 

materiais didáticos diversos.” 
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Contato: comercial@sinfac-sp.com.br 
ou ligue: (11) 3105-0615 ramal 6

Conheça as vantagens 
e benefícios de ser 
ASSOCIADO!

QUALIDADE

ISO 9001:2015 revalidada
Ao término de um intenso trabalho de reavaliação que 
durou seis meses, Sindicato tem mais uma vez renovada sua 
certificação de qualidade

Após uma série de etapas que envolveu Diretoria, equipe 
e consultoria externa, o SINFAC‑SP conseguiu revalidar, 
em fevereiro, sua certificação ISO 9001:2015, emitida pela 

Rina International, um dos mais respeitados órgãos especializados 
nesta área no mundo. Este processo é realizado anualmente.

Neste ano, em especial, a instituição preferiu antecipar os traba-
lhos por conta de uma auditoria de migração de norma – da versão 
2008 para a 2015 –, obrigatória para todos os entes jurídicos certi-
ficados. O Sindicato entrou neste seleto rol em fevereiro de 2013, 
quando recebeu a então ISO 9001:2008.

Quando uma nova versão de norma é publicada, estabelece-se 
um prazo-limite de três anos corridos – portanto, setembro próximo 
– para que sejam promovidas adaptações de acordo com as regras 
vigentes. Deixar de passar pela reavaliação anual ou perder o prazo 
para migrar de versão de norma leva ao cancelamento da chancela. 

“Em função do atual cenário econômico do país e da reforma tra-
balhista, em vigor desde novembro de 2017, o trabalho em torno da 
reavaliação contou com a intensa participação da Presidência, que res-
paldou nossas atividades auxiliando nas análises dos riscos e das opor-
tunidades de negócios que poderão se abrir futuramente para o Sin-
dicato”, explica a gerente administrativo financeiro do SINFAC‑SP, 
Cristina Engels Rodrigues, responsável por coordenar esse processo.

O consultor Marcio Silvestre, sócio-diretor da Silverston Quali-
dade, que assessora a entidade, reforça esta observação pelo fato de 
a metodologia de análise ter sido desenvolvida levando em conside-
ração o cenário no qual a organização está inserida.

“Dessa forma tornou‑se mais viável o planejamento de ações 
voltadas a proteger os interesses dos associados e, ao mesmo tempo, 
impulsionar a adoção de boas práticas de atendimento a todos os 
públicos que se relacionam com a instituição. Este é o caminho para, 
por exemplo, obter novas conquistas e parcerias e promover melho-
rias de desempenho na equipe e na prestação de serviços”, salienta. 

A complexidade deste processo pode ser medida por alguns 
dados interessantes – o tempo médio levado pelo SINFAC‑SP 
para obter esta renovação foi de seis meses, com atividades rea- 
lizadas em 12 visitas e a equipe dividindo‑se em tarefas como Reprodução do certificado recentemente obtido pela entidade

análises de dados e idas e vindas de documentos.
De acordo com o consultor, a certificação traz um impacto direto 

no modo de trabalho dos colaboradores, pois ela incentiva o apetite 
de cada um para continuamente avaliar possíveis barreiras para a 
realização de suas tarefas. “E também instiga, dessa forma, ações 
para mitigar ou eliminar riscos para atingir o nível de excelência 
almejado”, complementa Silvestre.
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INTERAÇÃO

Banco Arbi, nosso novo parceiro
Acordo firmado em fevereiro entre o SINFAC-SP e a instituição 
financeira fluminense proporcionará às empresas associadas à entidade 
um conjunto de tarifas diferenciadas na abertura de conta Escrow

Estabelecido no bairro do Leblon, na 
cidade do Rio de Janeiro, o Banco 
Arbi é o mais novo parceiro do Sin-

dicato, passando a oferecer aos associados à 
entidade tarifas diferenciadas para abertura, 
manutenção e operação de conta Escrow.

Este tipo de produto é realizado entre 
o banco, o cedente e a empresa (fomento, 
fundo ou securitizadora), para a cobrança 
de recebíveis de sacados que pagam somen-
te para o cedente. É uma conta-corrente em 
nome do cedente, sem uso de cheque ou 
cartão, e é movimentada somente pela em-
presa cessionária, para cobrar os recebíveis 
efetuados. 

A conta Escrow pode ser aberta, por 
exemplo, pelos clientes que irão antecipar 
seus recebíveis com empresas de fomento, 
não sendo estes necessariamente FIDCs.

“Temos muito interesse em ampliar a 
prestação de serviço para o setor, e sem dú-
vida o Sindicato é um parceiro importante 
para alcançarmos este objetivo, a partir do 
desenvolvimento conjunto de serviços para 
os associados”, afirma Marcos Ibiapina, 
responsável pela áreas comercial e institu-
cional do banco, que fechou 2017 operando 
ativos de R$ 127 milhões, sendo R$ 45 mi-
lhões provenientes do fomento comercial.

“A parceria com o Banco Arbi demons-
tra que a entidade está preocupada em bus-
car as melhores alternativas para os seus 
associados, pois o nosso setor é altamente 
competitivo, e as empresas que o compõem 
precisam sempre das melhores condições 
para realizar seus negócios”, salienta o pre-
sidente do SINFAC‑SP, Hamilton de Brito 
Junior (Credere Consultoria e Fomento 
Mercantil).

COMO FUNCIONA
Para abrir uma conta Escrow no Banco 

Arbi, o primeiro processo a ser realizado 
pelo empresário é o envio eletrônico das in-
formações cadastrais do seu cliente. 

Ao receber e conferir a documentação, 
a instituição a encaminha para o setor de 
compliance, onde verifica se tudo está de 
acordo com as regras de prevenção aos cri-
mes de lavagem de dinheiro e de combate 
ao financiamento do terrorismo, entre ou-
tros delitos. Ultrapassada a fase do cadastro, 
o banco emite o contrato e o encaminha aos 
seus signatários. 

O objetivo de uma conta vinculada, em 
regra, é receber os recursos oriundos da li-
quidação de títulos cedidos ou dados em ga-
rantia de operações. Neste processo existe a 
figura do agente fiduciário ou interveniente 
anuente, que figurará com poderes concedi-
dos pelo cliente para a gestão e movimen-
tação da conta, transferindo ao credor/ces-
sionário do crédito e ao cliente o respectivo 
valor a qual cada um tem direito. 

“A conta só poderá ser operacionalizada 
quando todo o cadastro estiver aprovado e o 
contrato assinado, mas podemos ‘reservar’ 
o número da conta para constar em eventu-
ais documentos que farão parte da operação 
que irão demandar a conta vinculada”, ex-
plica Ibiapina.

Segundo o gestor, a estrutura do contra-
to do Banco Arbi faz menção principalmen-
te aos recebíveis negociados, porém, os de-
mais recursos que por ventura ultrapassem 
os valores antecipados são denominados 
“recursos livres”.

“Esses valores estarão disponíveis de 
acordo com a ordem do fiduciário para livre 

movimentação ao banco de destino do titu-
lar da conta, conforme exposto em contra-
to”, salienta Ibiapina, que também atua na 
captação de recursos e de novos negócios 
e por toda a estrutura de preços praticados 
pela instituição financeira.

Graduado em economia e com MBA 
em finanças pela Fundação Getulio Vargas, 
Ibiapina trabalha desde o começo da década 
de 1980 no mercado financeiro, quando ini-
ciou suas atividades na mesa de operações 
de mercado aberto na então Arbi Corretora 
de Valores, fundada em 1978. 

TARIFAS ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS

Abertura de conta R$ 800,00

Taxa de manutenção mensal R$ 480,00

TED R$ 10,00

Caso haja cobrança (por boleto emitido) R$ 4,00 

Marcos Ibiapina, sócio do Banco Arbi
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RECEBÍVEIS DE CARTÕES 
Mercado estimado em R$ 1,3 trilhão, o segmento de cartões de crédito representa a volta do facto-
ring ao varejo, com a substituição natural do cheque pré‑datado, hoje praticamente só existente no 
Norte e Nordeste. A afirmação foi feita pelo presidente do SINFAC‑SP, Hamilton de Brito Junior, 
ao apresentar o superintendente do Banco Paulista, Fabio Zacharias Focaccia, que proferiu no dia 
7 de março, na sede do Sindicato, a palestra “Antecipação de Recebíveis de Cartão Crédito”. “Eu 
tenho viajado pelo país mostrando às factorings e FIDCs o quanto essa operação pode facilitar 
suas vidas”, concordou Foccacia, ressaltando haver três possíveis operações do gênero: a de débi-

to, creditada na conta do estabelecimento comercial em um dia; a de crédito à vista, liquidada em 30 dias; e a parcelada, recebida em até 12 meses.

EVENTOS

Na pauta, assuntos do momento
Promovidos em fevereiro e março, três cursos e duas palestras 
abordaram cartões de crédito, alternativas empresariais, Resolução 
29/2017 e fintechs

RESOLUÇÃO 29/2017
Conhecida pela rápida 
mobilização de profis-
sionais locais e das ci-
dades do entorno quando 
recebe eventos relacio-
nados ao setor, Campi-
nas sediou, no dia 21 

de março, o curso “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e 
Formação do Manual”, que destacou a Resolução COAF 29/2017, 
em vigor desde o dia 12 de março. A legislação ampliou o rol das 
Pessoas Expostas Politicamente (PEP), abarcando agora prefeitos e 
vereadores. Sob a coordenação do consultor jurídico do SINFAC‑SP,  
Alexandre Fuchs das Neves, o treinamento mostrou os riscos das 
operações envolvendo o pagamento para terceiros. “Explicamos 
quais são os cuidados a serem tomados na hora de fazer este tipo de 
negócio, a fim de evitar prejuízos financeiros”, salientou.

PERFIS PARECIDOS
Factorings e fintechs es-
tão com perfis cada vez 
mais parecidos, especial-
mente na forma intensi-
va como vêm utilizando 
ferramentas tecnológicas. 
A análise foi feita pelo 

diretor de operações (COO) da iDtrust, Junior Santos, ao ministrar a 
palestra “As Fintechs e o Fomento Comercial”, no dia 15 de março, no 
SINFAC‑SP. O especialista salientou que uma factoring que hoje tenha 
o portal de relacionamento com o cliente, possua um sistema de gestão 
integrado, utilize tecnologias digitais para formalização e birôs de inte-
ligência para análise de crédito, já pode se considerar uma fintech. “Na 
prática, uma empresa com essa estrutura está entregando antecipação 
de recebíveis por meio de uma plataforma tecnológica, algo para o quê, 
na verdade, as factorings já vêm se preparando há algum tempo”, disse.

COMPARAÇÃO ENTRE ÁREAS
Realizado no dia 28 de 
fevereiro, no SINFAC‑SP,  
o curso “Alternativas 
Empresariais, Análise 
Comparativa” buscou res-
postas para uma pergunta 
que muitos profissionais 

se fazem: qual é a melhor opção: factoring, securitização ou FIDC? O 
consultor Ernani Desbesel enfatizou que não existe fórmula pronta ou 
literatura que garanta 100% de êxito nessa escolha, cuja principal ferra-
menta é a experiência de quem já passou por uma decisão assim, ou en-
tão orientou algum cliente a tomá-la. “A competitividade hoje se dá por 
duas vertentes principais. A primeira é o baixo custo, item no qual a fac-
toring sai perdendo por causa da alta carga tributária. A outra, talvez para 
mim ainda a principal, é a questão de volume de captação”, acrescentou.

NOVA LEGISLAÇÃO
“Identificar Pessoas Ex-
postas Politicamente 
ficará mais fácil”, sen-
tenciou o consultor ju-
rídico Alexandre Fuchs 
das Neves, que minis-
trou o curso “Prevenção 

e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação do Manual”, no dia 
21 de fevereiro, na sede do Sindicato. O treinamento, que se centrou 
na Resolução 29/2017, mostrou que uma série de personalidades 
passou a fazer parte da lista de PEPs requeridas pelo COAF, como 
prefeitos e vereadores. Ela também facilitou a identificação, pois as 
empresas poderão se informar a respeito pela Internet, o que vai dis-
pensar a aquisição de cadastros específicos nessa área e o preenchi-
mento de questionários”, reiterou.
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AGENDA

Eventos

Agenda sujeita a alterações
Para mais informações, acesse nosso site: www.sinfac-sp.com.br, e-mail: eventos@sinfac-sp.com.br ou ligue: (11) 3105-0615.

07

05

06

JULHO

MAIO

JUNHO

DATA EVENTO PROFESSOR CIDADE
08 Palestra: Prospecção de Clientes Rogério Monteiro São Paulo
10 Palestra: Alternativas e Oportunidades em FIDC para Empresários de Factoring João Peixoto Neto São Paulo
16 Palestra: Duplicatas e Nota Fiscal Eletrônica Alexandre Fuchs das Neves São Paulo
17 Palestra: Medidas para Evitar Fraudes Alexandre Fuchs das Neves Sorocaba
22 Palestra: Como as Fintechs estão Mudando a sua Relação com o Dinheiro Lendro Zen São Paulo
23 Curso: Capacitação e Atualização para Gestores – Gestão Atual, Alternativas, 

Competição, Equipe, Processos, Riscos e Resultados – Exposição  
de Experiências e Debates entre os Participantes 

Ernani Desbesel São Paulo

DATA EVENTO PROFESSOR CIDADE
05 Curso: Contabilidade de Factoring Marco Antonio Granado São Paulo
07 Palestra: Como as Fintechs estão Mudando a sua Relação com o Dinheiro Leandro Zen São Paulo
15 VIII Encontro Regional dos Empresários de Fomento Comercial Factoring  

do Estado de São Paulo
Vários Campinas

20 Palestra: Cobrança Judicial e Extrajudicial – Ferramentas e Jurisprudência Alexandre Fuchs das Neves São Paulo
26 Curso: Organização de Processos e Pessoas Ernani Desbesel São Paulo

DATA EVENTO PROFESSOR CIDADE
04 Palestra: Sistema de Liquidação Centralizada de Cartões pela CIP e 

Oportunidades de Antecipações
Marcos Libanore Caldeira São Paulo

18 Curso: Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Formação  
do Manual – Treinamento Obrigatório Solicitado pelo COAF

Alexandre Fuchs das Neves São Paulo

19 Palestra: Mercado de Recuperação Judicial Alexandre Fuchs das Neves Piracicaba



mas a empresa 
evoluiu...

Agora a TecPay também funcionará como uma plataforma digital 
completa para antecipação de recebíveis de cartões de crédito.

TecPay: a primeira plataforma digital para antecipação de recebíveis de cartões de crédito.
tecpay.com.br


