
DEFINIÇÕES-PADRÃO PARA AS TÉCNICAS DE “SUPPLY CHAIN FINANCE” 

FAQ´s 

 

O que é o “Supply Chain Finance” (SCF)? 

O “Supply Chain Finance” (financiamento da cadeia de fornecimento global) traduz a utilização de 
técnicas de mitigação do risco e de financiamento para otimizar a gestão do capital e da liquidez 
investida nos processos e transações da cadeia de fornecimento global.  
 
A atividade é tipicamente aplicada ao comércio de conta corrente e impulsionada pelos eventos da 
cadeia de fornecimento. A visibilidade dos fluxos comerciais pelos fornecedores de serviços 
financeiros é uma componente necessária para tais acordos de financiamento, o que pode ser 
assegurado por uma plataforma tecnológica.  
 
Qual é o objetivo da nova terminologia do SCF?  

O objetivo das Definições-padrão do Supply Chain Finance é harmonizar a terminologia existente 
tornando-a operacional e de utilização fácil no dia-a-dia, não apenas por bancos mas por todos os 
intervenientes, no processamento, financiamento e mitigação do risco das transações comerciais. 
Considerado um documento “vivo”, as definições serão amplamente disseminadas para promover a 
adoção global da terminologia sugerida e atualizada quando necessário, de forma a manter-se 
alinhada com os desenvolvimentos do mercado. 

 

Porque é necessário ter uma terminologia comum no SCF? 

A variação da taxa de adoção, desenvolvimento e implementação do Supply Chain Finance nos 
mercados de todo o mundo resultaram numa situação em que as constantes novidades no tema 
levaram à criação de vários termos, expressões e terminologias que eram – e continuam a ser – 
inconsistentes, opacas e contraditórias. 

Existe um consenso alargado sobre os benefícios claros para o sector financeiro, para as autoridades 
reguladoras, para os seus clientes e para muitos outros stakeholders, desde o desenvolvimento à 
divulgação desta terminologia e das definições padrão agora apresentadas.   

 

Porque devemos utilizar a terminologia SCF? 

As definições presentes nesta publicação serão úteis para os fornecedores de serviços financeiros, 
para empresas, para empresários, agentes comerciais e PME’s, investidores, reguladores, 
profissionais de direito, fornecedores de infraestruturas e de tecnologias de informação, bem como 
outras comunidades relacionadas com o trade finance. 

 

Quem desenvolveu a terminologia SCF? 

As Definições-padrão para as Técnicas de Supply Chain Finance são o resultado de uma iniciativa 
conjunta entre a 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. 

O esforço aplicado na redação destas regras, levado a cabo por uma equipa de profissionais, 
beneficiou da orientação do Steering Group e de vários comentários e feedback do mercado, 
incluindo de fornecedores de soluções de financiamento da cadeia de fornecimento e também da 
parte de utilizadores finais. 

 

Em que medida devem as definições e a terminologia ser aplicadas pelos utilizadores do SCF? 

Espera-se que a terminologia sugerida seja adotada em todo o mundo ao longo do tempo. Dado que 
o documento incorpora muitas das definições existentes e foi desenvolvido seguindo a literatura já 
existente, o conteúdo pode, legitimamente, impor desde já um grau de autoridade, como afirmação de 
prática do mercado. Os esforços para transmitir e sustentar a utilização desta terminologia seguir-se-
ão para apoiar a sua adoção global do pelo mercado. 


