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Iniciativa conjunta estabelece Definições-padrão para o financiamento da 

cadeia de fornecimento global  

Uma nova publicação da ICC pretende harmonizar a terminologia existente nas técnicas 

de financiamento da cadeia de fornecimento, tornando-a operacional e fácil de utilizar 

no dia-a-dia não apenas por bancos. Este novo conjunto de definições vem fazer face à 

necessidade global de uma compreensão comum da terminologia, nomenclatura e 

técnicas relacionadas com o financiamento da cadeia de fornecimento. 

Anunciado durante um painel de debate dedicado a este tema na Cimeira de Supply 

Chain Finance, dinamizada pela ICC Academy, em Singapura, estas Definições-padrão 

são o resultado de uma iniciativa conjunta da Comissão Bancária da Câmara de 

Comércio Internacional (ICC), do BAFT, da Euro Banking Association (EBA), da Factors 

Chain International (FCI) e da International Trade and Forfaiting Association (ITFA). O 

International Factors Group (IFG), um dos primeiros patrocinadores, está agora 

integrada com o FCI. 

Elaboradas pelos membros do Drafting Group, sob a orientação do Global Supply Chain 

Finance Forum Steering Committee, as Definições foram compiladas com base nas 

perspetivas e feedback fornecidos por vários especialistas do sector e por outras partes 

interessadas. As Definições incluem descrições de 8 técnicas centrais identificadas e a 

Obrigação de Pagamento Bancária (BPO) como enquadramento base para o Supply 

Chain Finance, oferecendo clareza aos utilizadores, incluindo fornecedores financeiros, 

empresas, comerciais e PME’s, investidores, reguladores, profissionais de direito, 

fornecedores de infraestruturas e de tecnologias de informação e agentes de outros 

sectores relacionados com o trade finance. 

O financiamento da cadeia de fornecimento (“supply chain finance”) é entendido como 

sendo o “uso de práticas e técnicas de mitigação do risco e do financiamento com vista 

a otimizar a gestão do capital e a liquidez investida nos processos e transações na 

cadeia de abastecimento. O SCF aplica-se, habitualmente, ao comércio de conta 

corrente e é impulsionado pelos eventos da cadeia de abastecimento. A visibilidade de 

fluxos inerentes ao comércio pelo fornecedor financeiro é uma componente necessária 

para tais acordos de financiamento, o que pode ser assegurado por uma plataforma 

tecnológica”.  

“A terminologia harmonizada vai assegurar uma comunicação mais clara neste 

complexo ecossistema de fornecedores, clientes, profissionais financeiros e de direito, 

autoridades reguladoras e tantos outros envolvidos na cadeia de fornecimento 

internacional”, referiu Kah Chye Tan, antigo Presidente da Comissão Bancária da ICC 

e atual Presidente do Global Supply Chain Finance Forum Steering Group.  
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Tod Burwell, Presidente do BAFT e Diretor Geral e Vice-Presidente do Global Supply 

Chain Finance Forum Steering Group afirmou: “A Supply Chain Finance cresceu e 

evoluiu nos últimos anos em resposta às alterações nas cadeias de abastecimento 

corporativas e na cada vez maior procura de serviços de trade finance. Esta publicação 

visa ajudar o mercado, reguladores e outros stakeholders a assegurar maior clareza e 

consistência nos termos e técnicas utilizadas.” 

Considerado como um documento “vivo”, as definições serão atualizadas regularmente 

para se manterem alinhadas com os desenvolvimentos do mercado e amplamente 

disseminadas para promover a adoção global da terminologia sugerida. 

Conheça as Perguntas mais Frequentes. 

Consulte o documento “Standard Definitions for Tecnhiques of Supply Chain Finance”. 

 

Sobre a ICC Portugal 

A Câmara de Comércio Internacional está representada em Portugal pela sua Delegação 

Nacional Portuguesa / ICC Portugal, sedeada, desde 1934, nas instalações da Câmara de 

Comércio e Indústria Portuguesa, entidade que assume a sua presidência. A Associação 

Comercial do Porto é a vice-presidente e como vogais da direção figuram atualmente as 

confederações patronais CIP, CAP e CCP. 

Enquanto representante da ICC, a Delegação Nacional Portuguesa disponibiliza aos seus 

Membros, sem quaisquer encargos e sempre que para tal seja solicitada, o contacto com as 

diferentes comissões especializadas da ICC bem como o acesso aos documentos e publicações 

emitidos por estes organismos.  

Entre outras atividades, a ICC Portugal organiza periodicamente seminários e ações de formação 

e é responsável pela distribuição das publicações editadas pela ICC. 

Pode ser Membro da ICC Portugal qualquer empresa, associação, pessoa em nome individual 

ou ainda qualquer organização de carácter local ou nacional que represente os interesses 

económicos e profissionais dos seus membros. 

Para mais informações visite: www.icc-portugal.com  

 

Sobre a Câmara de Comércio Internacional (ICC) 

A ICC (International Chamber of Commerce - Câmara de Comércio Internacional) é a maior 

organização mundial de empresas, com uma rede de mais de 6.5 milhões de membros em mais 

de 130 países. Trabalhamos para promover o comércio internacional, as condutas empresariais 
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responsáveis e uma abordagem global da regulação através de uma combinação única de 

defesa pública de interesses e de elaboração de regras e práticas de comércio internacional 

padronizadas – juntamente com os serviços de resolução de litígios internacionais líderes de 

mercado. Entre os nossos membros estão muitas das maiores empresas do mundo, PME, 

associações empresariais e câmaras de comércio locais. 

Para mais informações visite: www.iccwbo.org   
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