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RESUMO 

 

Os leitores desde trabalho terão a oportunidade de conhecer as informações 
da crise no Mercado Financeiro de 2008 aos dias atuais, os motivos que levam um 
empresário a efetuar uma venda simulada, conceito de Fundos de Investimentos em 
Direitos Creditórios (FIDC) e exemplos de fraudes contra os mesmos, como são as 
trocas de informações entre a empresa cedente e a transportadora em relação ao 
transporte e entrega de mercadoria e como estas informações serão aliadas no 
processo de verificação de mercadoria, finalizando com a proposta de um método de 
verifição automatizada de mercadoria, aplicando e apresentando resultados. 
Verificação de Mercadoria é um procedimento efetuado em uma operação de crédito 
chamada Antecipações de Recebíveis, também conhecida como Desconto de 
Duplicatas. Esta operação consiste em financiar empresas de pequeno e médio 
porte no Brasil e é efetuada por grande número das instituições financeiras, mas 
este trabalho visa estudar as ocorridas nos FIDCs. Esta mesma operação apresenta 
falha no método de autenticação das notas fiscais por parte dos FIDCs e acaba 
sendo alvo de empresários em dificuldade financeira ou empresas más 
intencionadas na tentativa de efetuar operações fraudulentas. O trabalho propõe 
uma alteração no método atual de verificação de mercadoria, método que tem por 
finalidade verificar a efetivação da entrega da mercadoria em seu destino, isto para 
autenticar a nota fiscal envolvida na operação. O método proposto neste trabalho 
pretende automatizar a verificação de mercadoria, deixando de utilizar fontes 
inseguras, como a confirmação da entrega da mercadoria via telefone, e utilizar 
informações de uma fonte segura, adivindo dos arquivos utilizados pelas 
Transportadoras. Para isso serão inclusos no método os arquivos (CONEMB e 
OCOREN) utilizados pelas transportadoras para abastecer a empresa cedente com 
informações da mercadoria coletada. Os arquivos adicionados na operação de 
crédito e recebidos pelo FIDC agregam confiabilidade no processo. Para simular o 
sistema do FIDC foi utilizado um Business Intelligence que recebeu, processou e 
converteu os arquivos em informações comprovando a eficácia no método proposto. 
Os resultados deste estudo evidenciam que é viável e plausível a utilização dos 
arquivos utilizados pelas transportadoras na operação de crédito efetuada pelos 
FIDCs. A conclusão deste estudo é que com pouco investimento, mudança de 
paradigma, organização e alterações na efetivação da operação de Antecipação de 
Recebíveis, tal como: a exigência das informações (arquivos) adivindas das 
transportadoras, e que o método proposto contribui com o processo de verificação 
de mercadoria, adicionando confiabilidade, possibilitando redução de custo, e 
principalmente inibe a emissão de notas fiscais sem lastro. 

 
 

Palavras - chaves: Antecipação de Recebíveis. Lastro. Fraude contra FIDC. 
Verificação de Mercadoria. Venda Simulada. 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
Readers at work will have the opportunity to know the information about the 

crisis in the Financial Market of 2008 to the present day, the reasons that lead a 
businessman to make a simulated sale, concept of Credit Rights Investment Funds 
(FIDC) and examples of fraud against The same as the exchanges of information 
between the transferring company and the carrier in relation to the transport and 
delivery of merchandise and how this information will be allied in the process of 
merchandise verification, ending with the proposal of an automated method of 
verification of merchandise, Applying and submitting results. Merchandise Check is a 
procedure performed on a credit operation called Receivables Advance, also known 
as Discount of Duplicates. This operation consists of financing small and medium-
sized companies in Brazil and is carried out by a large number of financial 
institutions, but this work is aimed at studying those that occurred in FIDCs. This 
same operation fails in the method of authentication of the invoices by the FIDCs and 
ends up being the target of businessmen in financial difficulty or bad intentional 
companies in the attempt to carry out fraudulent operations. The work proposes a 
change in the current method of merchandise verification, a method that has the 
purpose of verifying the effective delivery of the merchandise at its destination, this to 
authenticate the nota fiscal involved in the operation. The method proposed in this 
work intends to automate the verification of merchandise, failing to use unsafe 
sources, such as confirming the delivery of the goods via telephone, and using 
information from a safe source, using the files used by the Carriers. For this, the files 
(CONEMB and OCOREN) used by the carriers will be included in the method to 
supply the ceding company with information on the collected merchandise. Files 
added in the credit transaction and received by FIDC add reliability to the process. To 
simulate the FIDC system was used a Business Intelligence that received, processed 
and converted the files into information proving the effectiveness in the proposed 
method. The results of this study show that it is feasible and plausible to use the files 
used by the carriers in the credit operation carried out by the FIDCs. The conclusion 
of this study is that with little investment, paradigm change, organization and changes 
in the effectiveness of the Receivables Anticipation operation, such as: the 
requirement of the information (files) adventures of the carriers, and that the 
proposed method contributes to the process of Verification of merchandise, adding 
reliability, allowing cost reduction, and mainly inhibits the issuance of invoices without 
ballast. 

 
 

Keyword: Prepayment of Receivables. Ballast. Fraud FIDC. Merchandise check. 
Simulated sale. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Mercado Financeiro Mundial nos últimos anos apresentou diversos 

problemas, com os problemas surgem também as oportunidades, neste trabalho 

serão apresentadas alguns problemas causados pelas crises e algumas instituições 

que aproveitaram as oportunidades. Como o Brasil é um país dependente do 

mercado mundial, no sentido de vulnerabilidade econômica-financeira, também é 

afetado pelas crises financeiras, isto afeta diretamente os resultados das empresas 

aqui constituídas.  

Em 2008, uma das maiores crises financeiras mundiais se deu a partir de 

uma sucessão de falências de instituições financeiras nos Estados Unidos e na 

Europa. Essa onda de falências estava relacionada ao que os economistas 

denominaram de “estouro de uma bolha imobiliária”, que se espalhou pelo mundo. 

No Brasil, muitas empresas fecharam suas portas e outras tiveram dificuldades 

enormes de se manterem abertas.  

Coelho (2014) destaca:  

“A Crise Financeira de 2008 foi um evento de proporções inimagináveis: 
colocou a maior Economia do Planeta em Recessão, ameaçou a saúde 
econômica da Europa, espalhou-se por diversos países emergentes, da 
Ásia à Amética Latina. Foi também a causa de importantes transformações 
políticas no Mundo”. 

 

O Mercado Financeiro de 2008 até o ano de 2016 não conseguiu uma 

estabilidade e crescimento duradouro e para piorar a situação, a transição de 2015 

para 2016 agravou-se a crise, porém, agora não se pode dizer que ela é somente 

financeira, uma vez que ganhou proporções maiores com os problemas ocorridos 

nos últimos anos. Abaixo serão listados alguns acontecimentos no Brasil dos últimos 

anos, que reforçam a fragilidade de mercado Financeiro no Brasil. 

Tribuna da União (2013) menciona os Protestos e Manifestações contra o 

Governo, paralisando o comércio em diversas cidades no Brasil. O Estadão noticiou 

no dia 20 de agosto de 2014 que as eleições abalam investimento, emprego e 

consumo. Dificuldade de acesso ao crédito para as empresas no Brasil vem sendo 

recorrente desde a Crise Financeira de 2008. A Gazeta do Povo publicou em 

04/08/2014 uma pesquisa do SEBRAE que menos de 1% dos micro e pequenos 

empresários recorreram a empréstimos bancários para abrirem seus negócios e que 
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a grande maioria (88%) utilizou recursos próprios, isso demonstra a dificuldade de 

conseguir crédito que banco e instituições financeiras disponibilizam no Mercado 

(GAZETA DO POVO, 2014). 

Em 22/01/2016 o jornal “a Folha de São Paulo” publicou uma matéria onde 

menciona: “Crédito para empresa cai ao nível de 2004” conforme demonstrada no 

GRÁFICO 1. Ou seja, no ano de 2015 os bancos concederam 1,332 trilhões em 

empréstimos para pessoa jurídica com juros de mercado (sem contar BNDES e 

demais linhas subsidiadas) até novembro, de acordo com o Banco Central, isso é 

menor que os 1,378 trilhões emprestados em 2004 (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016).  

 

GRÁFICO 1 - FINANCIAMENTO PARA EMPRESAS VOLTA AO PATAMAR DE 

2004 

 
               *Até Nov/2015; **recursos livres, atualizado pelo IPCA (nova met. do BC desde mar/2011) 
               FONTE: BANCO CENTRAL (2016) 

 
 

A inflação se agravou e o Governo na intenção de reduzir ou até parar seu 

crescimento, fez sucessivas altas na taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia). Em outubro de 2012 a Taxa Selic estava em 7,25% a.a., atingindo o 

patamar de 14,25% a.a. (BACEN, 2015). 
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Dólar e desemprego também prejudicaram o Brasil, mas um evento que 

prejudicou o Brasil e consequentemente os empresários e a população em geral foi 

o rebaixamento da nota do Grau de Investimento do Brasil pela agência de 

classificação de risco Standard and Poor’s. O site Globo.com no seu portal de 

notícias G1 em 09/09/2015 publicou uma matéria onde a agência tirou o selo de bom 

pagador do Brasil. Isso prejudica mais o Brasil, pois potenciais investidores ao 

tomarem decisão de investir em determinado país, analisam seus respectivos ratings 

no Mercado Financeiro antes de fazerem seus investimentos (GLOBO, 2015). 

Este trabalho deixa claro que é possível inibir a fraude contra Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) utilizando formas de verificação de 

mercadoria diferente da utilizada atualmente, ou seja, automatizando a forma de 

verificação de mercadoria com arquivos existentes e utilizados entre a empresa 

cedente e as transportadoras. 

O método utilizado conforme mencionado acima foi a inclusão dos arquivos 

CONEMB (Conhecimento de Mercadoria Embarcada) e OCOREN (Ocorrência de 

Mercadoria) na verificação de mercadoria, ou seja, no ato da operação de crédito da 

empresa cedente com o FIDC, os arquivos são enviados anexos trazendo mais 

segurança e confiabilidade a empresa cedente. 

O trabalho conseguiu não somente sofisticar e informatizar o atual processo 

de verificação de mercadoria, mas sugere a redução de custos no departamento de 

checagem dos FIDCs, ou ainda a utilização desta mão-de-obra em outras funções, 

tais como: auditoria e controladoria na checagem de mercadoria. 

 

1.1 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 

Este trabalho está voltado às finanças e precisa ser delimitado quanto ao 

tempo que está sendo estudado, uma vez que há mudanças ocorrendo no mercado 

financeiro a todo instante, tais como taxa de juros, inflação, volatilidade do dólar, 

entre outros índices. Neste sentido apresentam fatos e índices financeiros que têm 

atualizações constantes, o que impossibilita a atualização constante dos mesmos 

devido à dinâmica do Mercado Financeiro. 
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O tema FIDC será abordado pela ótica de Financiamento às pequenas e 

médias empresas no Brasil, ou seja, não será demonstrada sua importância como 

forma de Investimentos a pessoas Físicas ou Jurídicas.  

Embora haja diversos tipos de fundos, os fundos de investimentos objeto de 

estudo são os que têm como operação a antecipação de recebíveis, ou seja, fundo 

de investimento padronizado e não padronizado que tenham em seu portfólio a 

compra de direitos creditórios, as duplicatas. 

Apesar de existir diversas fontes de financiamento a pequenas e médias 

empresas, o trabalho tem foco em uma única operação de crédito, a Antecipação de 

Recebíveis de duplicatas, apesar de ser possível com cheques, mas estará 

estudando o processo de Verificação de Mercadoria, isso não é possível na 

operação envolvendo cheques. Ainda sobre a operação, somente a venda a prazo 

será mencionada, ou seja, a que é possível efetuar a operação de Antecipação de 

Recebíveis, ou seja, não será citada a venda a vista, pois a mesma não tem 

necessidade de antecipação. 

O processo de verificação de mercadoria é um método adotado pelos FIDCs 

e outras empresas financeiras que têm em seu portfólio a operação de crédito 

intitulada de Antecipação de Recebíveis, este processo visa verificar se a 

mercadoria de determinada nota fiscal - inclusa na operação de crédito - teve sua 

mercadoria entregue para o cliente, ou seja, em seu destino. Para que processo 

exista é necessária à existência de mercadoria, portanto antecipação de recebíveis 

de notas fiscais de serviço não será alvo de estudo deste trabalho. 

No que tange a fraude o trabalho destacará somente fraudes contra FIDC no 

sentido de prejuízo nas operações de Antecipação de Recebíveis com Notas Fiscais 

sem Lastro, mas não será mencionado o prejuízo que uma Nota Fiscal sem lastro 

causa ao Governo, como por exemplo, pela sonegação do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Melhorar o processo de Verificação de Mercadoria dos Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) para inibir fraude de títulos sem lastro. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo Geral será preciso: 

 Fazer levantamento dos arquivos (layouts) existentes entre empresa 

(cedente) e Transportadora; 

 Propor um método com a inclusão dos arquivos (layouts) e gere a 

possibilidade de utilização das informações coletadas das 

transportadoras de forma dinâmica e ágil; 

 Desenvolver uma Aplicação para execução no Business Intelligence 

(B.I.); 

 Avaliar o processo proposto por meio de uma simulação no B.I.; 

 Implantar o método automatizado de entrega de mercadoria com a 

finalidade de tornar o processo mais seguro e confiável a fim de reduzir 

e/ou inibir fraude de títulos sem lastro. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Em face deste cenário, o desenvolvimento deste estudo se faz necessário 

por permitir a busca em combater um problema social muito antigo, e também crime, 

a emissão de nota fiscal sem lastro. Também conhecida como duplicata fria ou 

venda simulada, que é emitida por empresas (ou pessoas) em dificuldades 

financeiras ou más intencionadas. A contribuição que este trabalho pretende deixar 

para futuros pesquisadores sobre o assunto é fazer com que haja mais dificuldade 

para emissão de tais duplicatas, para que estas empresas não façam operações de 

crédito utilizando as mesmas. Tendo-se êxito em qualquer percentual positivo deste 

trabalho, e caso os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) coloque 
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em prática o êxito alcançado, o autor acredita que haverá uma redução na emissão 

das notas frias, com isso há a possibilidade do trabalho trazer contribuições para o 

mercado financeiro, especificamente para o mercado de FIDC. 

Diante de sucessivos eventos prejudiciais e atravessando a maior recessão 

dos últimos 12 anos, pode-se dizer que empreender no Brasil é uma missão quase 

impossível. Para a economista Mônica Baumgarten de Bolle, do Estadão, em 

matéria publicada em 31 de maio de 2015, a recessão esta apenas no começo, e 

que “a queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,2% no 1º trimestre do ano é 

apenas o início de uma recessão profunda que o País enfrentará neste ano (2015) e 

que poderá gerar uma retração de 1,5% a 2%”. Porém, ela estava errada ou pode-se 

dizer otimista em sua previsão, pois, o Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta 

para 2015 uma contração para o PIB de 3% (BOLLE, 2015). 

O Portal de Notícias Zero Hora Economia (2016) publicou em 19/01/2016 

notícia de quanto fechou o PIB do Brasil em 2015 e a previsão do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), conforme segue: “Em 2015, o país registrou um retrocesso de 

3,8%. Em 2017, pode acumular um resultado estável, com crescimento zero, 

segundo o FMI”. “O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou a projeção de queda 

da economia do Brasil em 2016. Conforme estimativa anunciada nesta terça-feira, o 

recuo do Produto Interno Bruto (PIB) atingirá 3,5% neste ano”. (ZERO HORA, 2016) 

Na FIGURA 1 tem mais um indício de que a situação no Brasil pode se 

agravar com a crise, pois aparece uma foto de uma refinaria de petróleo fazendo 

alusão aos escândalos da Lava Jato. 
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FIGURA 1 - FMI RESSALTA QUE DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO NA 

PETROBRAS AGRAVAM CRISE ECONÔMICA NO PAÍS 

 
                      FOTO: RICHARD CARSON/DIVULGAÇÃO / Divulgação (2016) 

 

Todos os acontecimentos acima foram mencionados para frisar que em 

períodos como estes que o Brasil está atravessando, as empresas de um modo 

geral passam por dificuldades financeiras e econômicas. Isto faz as empresas 

repensarem suas estratégias e refazerem suas metas, seus processos produtivos, 

reduzam custos em geral, tudo isso com a finalidade de enxugarem os gastos 

desnecessários para poderem atravessar a crise econômica, mas, nem todas as 

empresas atravessam um período de crise (ESTADO DE MINAS, 2015). 

Dados publicados no site de Economia “Estado de Minas” (2015) mostram 

que de Janeiro de 2015 a Junho de 2015 fecharam mais de 191 mil empresas:  

“Cresce a proporção de empresas que, sem ver saída da crise financeira e 
da economia brasileira, opta por encerrar as atividades, em comparação ao 
universo daquelas que abrem as portas. De janeiro a junho deste ano, 191 
mil firmas deram baixa em seus registros nas juntas comerciais do País, 
representando 82,3% do universo de 232 mil abertas no período. Essa 
relação já foi amplamente favorável ao crescimento do Brasil” (ESTADO DE 
MINAS, 2015).  

 

Em 2000, quase cinco empresas eram criadas, enquanto uma deixava de 

funcionar. “A proporção foi se reduzindo, durante os altos e baixos da economia, até 
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chegar ao ano passado (referencia ao ano de 2014) a um ritmo de duas empresas 

abertas para cada fechada” (ESTADO DE MINAS, 2015). 

O GRÁFICO 2 demonstra que em 2008, 594 empresas eram abertas 

enquanto 205 empresas eram fechadas, um índice de 34% de empresas fechadas. 

Em 2015 este índice agravou consideravelmente, aumentando para 81%. 

 

GRÁFICO 2 - NÚMERO DE EMPRESAS ABERTAS X FECHADAS NO PERÍODO 

DE 2008 A 2015 

 
FONTE: Juntas Comerciais / Secretarias de Micro e Pequenas Empresas, Confederação 
Nacional do Comércio e Serviços – CNC (2015) 

 

Com a redução no incentivo ao crédito pelo Governo no Mercado Financeiro, 

com as empresas em dificuldades financeiras, e os Bancos mais cautelosos e 

reduzindo a concessão de crédito, foi aberta uma oportunidade no Mercado 

Financeiro, mais diretamente ao financiamento de pequenas e médias empresas. 

Com a procura aos financiamentos foi disponibilizado um nicho que nos 

últimos dez anos foi sendo explorado por outras Instituições Financeiras, que são 

objeto de estudo deste trabalho, os FIDCs. 

Os FIDCs têm as mesmas funções de outras Instituições Financeiras, mas 

com foco na pessoa jurídica, ou seja, na compra de recebíveis. É o que mostram os 

dados apresentados no livro “Estudos Especial: Produtos de Captação – Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios” produzido pela assessoria econômica da 
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Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

(ANBIMA) (ANBIMA, 2015). 

Com o desaquecimento da economia, ou melhor, com a falta de venda, 

muitas empresas entram em dificuldade financeira, o que leva a alguns empresários 

entrar em desespero, e o desespero acaba deixando-os transtornados. Esta 

situação leva-os a tomarem decisões extremas para manterem suas empresas 

ativas. As palavras descritas parecem exageradas, mas foram usadas para justificar 

um crime, que é a emissão de Nota Fiscal Eletrônica “Fria”, ou seja, Nota Fiscal sem 

lastro (mercadoria). 

Existem vários motivos para a emissão de nota fiscal eletrônica sem lastro, e 

serão citados somente alguns, pois no capítulo 2 deste trabalho serão detalhados 

dois golpes relacionados ao assunto. 

 

 Motivo 1. Pagamento de uma necessidade pontual de um Fornecedor, 

Folha de Pagamento, etc.;  

 Motivo 2. Pagamento de Duplicata “Fria” gerada no motivo 1; 

 Motivo 3. Efetuar Golpe/Fraude contra Instituição Financeira (Banco / 

Factoring / FIDC); 

 

No capítulo 02 serão demonstrados conceitos das instituições financeiras 

apresentadas no trabalho, os órgãos que as regulam, como é a estrutura de um 

FIDC. Como é a operação e a importância da mesma ser lastreada com recebíveis. 

Possível fraude contra FIDC no processo de verificação de mercadoria, dois tipos de 

golpes contra FIDC. No capítulo 03 serão demonstrados: o método atual de 

verificação de mercadoria, e o método proposto no trabalho e algumas operações 

com auxílio do método proposto. No capítulo 04 serão demonstrados os resultados, 

limitações, contribuição e o que o trabalho deixa para futuros pesquisadores, e no 

capítulo 05 as conclusões. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão conceituados e demonstrados todos os envolvidos no 

processo de financiamento às pequenas e médias empresas, ou seja, deste a 

empresa financiada ao Fundo de Investimento. 

 

2.1 FIDC - FONTE DE FINANCIAMENTO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
 

2.1.1 Factoring (Fomento Mercantil) 

 

O presente estudo não aprofundará nos acontecimentos históricos do 

Factoring (Fomento Mercantil) no Brasil e no mundo, nem seu surgimento, mas 

busca detalhar sua finalidade atual.  

No ano de 1982 foi fundada a Associação Nacional das Sociedades de 

Fomento Mercantil (ANFAC), esta instituição foi e é de fundamental importância para 

a concretização do Factoring, ou seja, estabelecimento e manutenção até os dias 

atuais. 

Brida (2011, p. 52) destaca que: 

A política de crédito em uma empresa de factoring, assume uma 
importância vital, tendo em vista que nessas organizações, os recebíveis 
são os principais ativos, necessitando, portanto, de uma política rígida 
para o seu controle. Isso se torna especialmente importante no caso da 
empresa em estudo, que atua somente com a modalidade de 
convencional factoring, cuja atuação básica, conforme Leite (2005) é a 
prestação de serviços de forma conjunta com a aquisição dos direitos 
creditícios provindos das vendas a prazo realizadas pela empresa-cliente. 

 

A ANFAC (2016) conceitua Factoring como a prestação de serviço, em base 

contínua, os mais variados e abrangentes, conjugada com a aquisição de créditos 

de empresas, resultantes de suas vendas mercantis ou prestações de serviços 

realizadas a prazo, conceito também descrito pelo autor Leite (2005), em seu livro 

sobre Factoring no Brasil, onde Factoring é uma atividade mista, pois envolve 

serviços e compra de créditos (direitos creditórios) resultantes de venda mercantis. 

Oliveira e Drago (2014) mencionam que um dos principais objetivos do FIDC 

é operar para valorizar as quotas dos investidores e fornecer às organizações 

alternativas de financiamento que não sejam vinculadas ao sistema bancário, 
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oferecendo abatimento de custos e riscos, aumentando oferta de recursos e liquidez 

ao mercado de crédito. Além disto, o FIDC torna mais eficiente o mercado de 

antecipação de recebíveis, pois tem personalidade jurídica e não há incidência de 

tributos, tais como: Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSSL) e Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF), garantindo uma redução de custos operacionais. 

A securitização trata-se de um processo por meio do qual os fluxos 

financeiros ilíquidos (recebíveis de crédito, duplicatas, contas a receber) são 

transformados em títulos líquidos negociáveis no mercado de capitais, propiciando a 

circulação de riqueza. A securitização de recebíveis propicia à aproximação de 

ambas as partes: a empresa, tomadora de recursos, por viabilizar uma alternativa de 

financiamento de prazo maior e a custos menores (PIRES, 2015). 

Com a opção de mais uma Instituição Financeira (Factoring) e com algumas 

facilidades para obtenção de crédito, as pequenas e médias empresas usufruíram e 

ainda usufruem dos serviços prestados pelas Factorings, abaixo alguns serviços 

prestados pelas mesmas: 

 

 Antecipação de Recebíveis (desconto de duplicatas): que é a antecipação da 

venda (faturamento) a prazo que será detalhado adiante; 

 Fomento Matéria-prima: é uma linha de crédito que possibilita o pagamento 

direto ao Fornecedor, com isso a empresa ganha poder de compra, ou seja, 

consegue desconto na compra da matéria-prima, pois a mesma esta sendo 

adquirida a vista; 

 Crédito e cobrança: Administrando a carteira de seus clientes efetuando as 

devidas medidas de cobrança a fim de recuperar o crédito concedido e não 

pago. 

 

No início para ganharem clientes, as Factorings operavam com empresas 

em dificuldades financeiras, ou seja, a empresa Cedente atravessava algum 

problema financeiro, às vezes até impossibilitando da mesma adquirir empréstimos 

nos Bancos. Vale ressaltar que, quem estava com problemas financeiros (Restrições 
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no Mercado) era a empresa Cedente e não seus Sacados (Clientes) o que 

possibilitava as operações (Antecipação de Recebíveis / Desconto de Duplicatas), 

pois os Direitos Creditórios adquiridos por elas eram em sua grande maioria 

saudáveis, dadas as circunstâncias do Mercado.  

As Factorings enfrentaram dificuldade para ganhar Mercado, pois as 

empresas que operavam com Factorings eram rotuladas como: em dificuldade 

financeira e até que estavam “quebrando”, até mesmo as empresas que dispunham 

de boa saúde financeira eram rotuladas como empresas em dificuldades financeiras, 

somente pelo fato de estarem fazendo operações de crédito com Factorings. Acriza 

(2010) menciona que “os gerentes e analistas de crédito das Instituições Financeiras 

diziam que Factorings eram agiotas profissionalizados”. 

Como em todos os negócios, as Factorings que prestaram um bom serviço, 

com seriedade e comprometimento, ganharam Mercado e na medida em que foram 

crescendo vislumbraram a oportunidade de se tornarem FIDC ou participarem de 

FIDCs estabelecidos. Ao deixarem de serem Factorings e se tornar um FIDC tiveram 

a possibilidade de captar recurso de terceiros (Investidores) aumentando o seu 

potencial de negócios e disponibilizando recursos em suas operações com custos 

menores. Um FIDC além de conseguir mais recursos em relação a uma Factoring, 

não tem incidência de alguns impostos, tais como: IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social), IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica) 

e CSSL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) (ANBIMA, 2015). 

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais (ANBIMA) explicam que o fundo de investimento em direitos creditórios é 

uma comunhão de recursos que destina parcela preponderante do respectivo 

patrimônio líquido à aquisição de recebíveis ou direitos creditórios. Como os fundos 

não têm personalidade jurídica, os impostos (PIS, COFINS, IRPJ e CSSL) não 

alcançam a securitização realizada por meio de um FIDC (ANBIMA, 2015). 

Silva (2013, p.22) explica que: 

Com relação ao Sistema Financeiro Nacional (SFN), a 
regulamentação aplicável a empréstimos e financiamentos são as 
normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central 
do Brasil (BCB), que servem de base para a constituição de Provisão 
para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) por parte dos bancos. 
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2.1.2 Órgãos Reguladores 

 

As três Instituições que regem o Mercado Financeiro de FIDC são: Conselho 

Monetário Nacional (CMN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Associação 

Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA, 2015). 

A ANBIMA é uma entidade que busca representar e defender o interesse 

das instituições que atuam nesses mercados. Fazem parte de seu quadro 

associativo cerca de 290 instituições de diversos portes e que atuam em vários 

segmentos de mercado. São quatro os compromissos:  

 

 Representar os interesses dos associados e articular demandas que 

estejam de acordo com as necessidades dos segmentos em que eles 

atuam;  

 Autorregular as atividades de seus associados, que voluntariamente 

criam códigos e aderem a eles, comprometendo-se a seguir as 

melhores práticas de negócios;  

 Contribuir para a qualificação de profissionais que atuam no mercado 

e dos investidores brasileiros;  

 Prover informações sobre o mercado que representa (ANBIMA, 

2015). 

 

O BACEN (2015) conceitua o Conselho Monetário Nacional (CMN) como um 

órgão superior do Sistema Financeiro Nacional e tem a responsabilidade de formular 

a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda e o 

desenvolvimento econômico e social do País. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 07/12/1976 pela Lei 

6.385/761, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o 

                                                 

 

 

 
1
Art . 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 

 
        I - regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as 
matérias expressamente previstas nesta Lei e na lei de sociedades por ações; 
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mercado de valores mobiliários no Brasil. A CVM é uma entidade autárquica em 

regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e 

patrimônio próprio, dotado de autoridade administrativa independente, ausência de 

subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e 

autonomia financeira e orçamentária (CVM, 2014). 

 

2.1.3 Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 

 

A Bovespa (2015) conceitua FIDC um tipo de aplicação em que a maior 

parte dos recursos é destinada à aquisição de direitos creditórios, já o Portal TLON 

diz que é uma comunhão de recursos que destina parcela mínima de 50% do 

patrimônio líquido para a aplicação em direitos creditórios, ou seja, podemos definir 

como uma aplicação em que se destina o mínimo de 50% para aquisição de direitos 

creditórios. A Bovespa diz que os direitos creditórios vêm dos diversos créditos que 

uma empresa tem a receber e o direito de recebimento desses créditos são 

negociáveis e podem ser transformados em cotas de FIDC. 

O Portal TLON complementa que as cotas podem ser constituídas de 

condomínios abertos ou fechados e que as remunerações estão atreladas ao 

desempenho dos direitos creditórios (PORTAL TLON, 2015). 

Os FIDCs podem ser abertos ou fechados conforme mencionado pelo Portal 

TLON e com prazos variados, ou seja, podem ter prazos de até 03 anos até por 

prazo indeterminado, o GRÁFICO 3 demonstra os números levantados pela ANBIMA 

no ano de 2015, e sua grande maioria os FIDCs são com prazo indeterminado. 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 
        II - administrar os registros instituídos por esta Lei; 
        III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, 
de que trata o Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que 
dele participem, e aos valores neles negociados; 
        IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preço, 
comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado; 
        V - fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro 
em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. 



34 

 

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR PRAZO DE VENCIMENTO 

DO FIDC 

 
       FONTE: ANBIMA (2015) 

 

No GRÁFICO 4, estão representados como estão distribuídos os FIDCs em 

relação aos prazos, e o que se observa é que os FIDCs com prazo Indeterminado 

têm maior representação, tendo mais de 40% do Mercado.  

 

GRÁFICO 4 - PRAZOS DOS FIDCS – REPRESENTAÇÃO NO MERCADO 

 
           FONTE: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Os FIDC têm a mesma função das Factorings atuando no Mercado 

Financeiro, ou seja, sua principal operação é na compra de papéis (duplicatas ou 
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cheques). As duplicatas ou cheques são oriundos de venda mercantil, e toda venda 

tem a obrigação de ter lastro2, ou seja, a garantia de que um determinado produto ou 

serviço foi comercializado, e a comprovação é a emissão da Nota Fiscal Eletrônica 

(NF-e) (ANBIMA, 2015). 

No Mercado existem vários tipos de Fundos de Investimentos, mas este 

trabalho vai estudar somente dois tipos: o FIDC-MM (Multicedente Multisacado) e o 

FIDC-NP (Não Padronizado). Segundo a Associação Nacional dos Participantes em 

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Multicedentes e Multisacados 

(ANFIDC, 2014). 

Os FIDCs MM vêm se protagonizando como uma das principais fontes de 

crescimento do setor. Segundo pesquisa os 181 FIDC MM em operação atingiram 

um valor de patrimônio líquido consolidado de R$ 9,24 bilhões ao final de maio de 

2015, representando uma fatia de 17,8% do mercado. Isto se compara com os 135 

fundos que perfaziam um valor consolidado de R$ 5,93 bilhões dois anos antes, em 

maio de 2013, que na época se equiparava a uma participação no mercado total de 

FIDC de 11,7% (ANFIDC 2014). 

Analisando os números passados pela ANFIDC, ou seja, de 2013 a 2015 

houve um crescimento de 55,82%, demonstrando com isso ser um grande 

crescimento levando em consideração o Produto Interno Bruto (PIB). 

Pires (2015) menciona que:  

“Além das vantagens mencionadas (desenvolvimento e crescimento 
das empresas, etc.). Os FIDCs mobilizam a poupança popular, por 
ser considerado um atrativo e rentável investimento em renda fixa 
para os investidores de grande porte”. 

 

A TABELA 1 demonstra as ofertas dos FIDCs registradas, extraídas da 

ANBIMA e CVM referente os anos de 2002 a 2014 e destaca que no ano de 2008 

teve o maior número de cotas com 131 e no ano de 2011 com maior volume 

financeiro. 

 

                                                 

 

 

 
2
Lastro: Termo que é usado para determinar a garantia implícita de um ativo. Desta forma, quando 

uma moeda tem lastro os investidores não questionam sua aceitabilidade, pois sabem que seu valor é 
garantido. IGF INTELECT (2015) 

http://www.igf.com.br/aprende/glossario/glo_Resp.aspx?id=1772
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TABELA 1 - OFERTAS DE COTAS DE FIDC* - VALORES EM R$ MILHÕES 

 
        FONTE: ANBIMA e CVM (2015) 
        (*) Inclui FIDC-NP e FIC-FIDC.  
        Ofertas de cotas de FIDC* 

 

GRÁFICO 5 - OFERTAS DE COTAS DE FIDC – VOLUME TOTAL E Nº DE 

FUNDOS 

 
      FONTE: ANBIMA e CVM (2015) 

 

Em análise ao GRÁFICO 5, o mesmo demonstra que em 2008 teve grande 

volume de cotas, mas com a Crise Financeira citada neste trabalho, em 2009 houve 

uma queda de 18.000,00 para 10.000,00, representando queda de 44%. E com a 

retração do crédito por parte dos Bancos - dando espaço para as Factorings e 
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depois para os FIDCs como comentado na introdução deste trabalho - houve 

também uma queda da ordem de 11%, mas de 2009 a 2011 houve um crescimento 

no número de FIDCs de aproximadamente 50%, o que demonstra que o Mercado 

aderiu a este tipo de Instituição Financeira. 

O Portal TLON (2015) destaca que os FIDC NP é um dentre aqueles de 

maior relevância na evolução recente da indústria. Sua expansão é motivada por 

uma demanda do mercado pela securitização de ativos que não encontram abrigo 

regulamentar entre os FIDC que não sejam NP. Estes ativos mencionados pelo 

Portal TLON “operados” por um FIDC NP apresentam maior risco e 

consequentemente maior retorno.  

Um exemplo de risco apresentado é a possibilidade de operação de 

antecipação de recebíveis com empresas em Recuperação Judicial (RJ). No 

intervalo de tempo compreendido ente maio de 2014 e maio de 2015, este 

segmento, medido pelo seu Patrimônio Líquido (PL) consolidado, desenhou 

crescimento de 42,7%. Em termos relativos à indústria completa de FIDC, em maio 

último o PL consolidado do segmento NP representava pouco mais de um quarto 

(27,9%), o maior percentual verificado desde a sua criação a partir da edição da 

Instrução da CVM nº 4443 (ICVM 444), em 2006. Informações citadas acima estão 

demonstradas na TABELA 2 (PORTAL TLON, 2015). 

A TABELA 2 apresenta a evolução do número e do Patrimônio Líquido dos 

FIDCs e FIDCs-NP referente período de 2005 a 2014, onde em 2005 haviam 101 

Fundos, enquanto em 2014 haviam 436, ou seja, um aumento de aproximadamente 

331%. 

 

 

                                                 

 

 

 
3
INSTRUÇÃO CVM Nº 444, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2006, COM AS ALTERAÇÕES 

INTRODUZIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM N
o 
554/14. 

Dispõe sobre o funcionamento de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados. 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM torna público que o 

Colegiado, em reunião realizada em 18 de outubro de 2006, tendo em vista o disposto nos arts. 2º, 
inciso IX, e 8º, inciso I da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, RESOLVEU baixar a seguinte 
Instrução: 

Art. 1º A presente Instrução dispõe sobre a constituição e o funcionamento dos Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados – FIDC-NP. 
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TABELA 2 - EVOLUÇÃO DO Nº E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (FIDC E FIDC-NP) 

 
       (*) Informações não divulgadas pela CVM. 
       FONTE: CVM 2014 – Elaborada pelo autor (2016) 

 

Ainda sobre a obrigatoriedade de apresentação de documentos para 

concretização de uma Antecipação de Recebíveis, o Fundo de Investimento: AL 

CREDIT – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, disponibiliza 

em seu site a seguinte notícia: 

“Prezado Cliente, com o intuito de dar mais transparência aos investidores 
dos FIDCs (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios), a CVM 
(Comissão de valores Monetários) instituiu uma nova regulamentação, onde 
um dos pontos de maior destaque refere-se à guarda de documentos 
(Termo Aditivo, Nota Fiscal e Duplicata)” (AL CREDIT, 2013, p.1). 

 

O site ynvestimentos (2013), especializado em investimentos em Renda 

Fixa, Renda Variável, Fundos de Investimentos entre outros, menciona as vantagens 

e desvantagens de se operar com FIDC, e o que mais se destaca e é tema deste 

trabalho é a desvantagem citada onde classifica de “risco de crédito é o mais 

importante. Saber a composição da carteira de recebíveis, o prazo médio de 

pagamento e atraso assim como a qualidade e pulverização por emissor desses 

créditos é fundamental na hora de decidir investir nesse tipo de fundo”. A palavra 

qualidade foi destacada pelo fato de que toda a carteira de um FIDC, ou seja, todos 

os títulos adquiridos precisam passar por sofisticado processo de conferência, porém 

muitas vezes não atendem o nível de sofisticação, por isso acredito que o processo 

pode e deve melhorar com a utilização do método sugerido neste trabalho.  
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2.1.4 Diferencial entre FIDC e Factoring 

 

A Factoring é uma prestadora de serviços e de acordo com sua legislação a 

mesma deve recolher o Imposto sobre Serviço (ISS). Em função desta cobrança 

precisa repassar os custos para as empresas que estão fazendo negócios, e este 

repasse é através de uma taxa chamada de advalorem4, que gira em torno de 0,40% 

aplicado no valor da operação. Esta cobrança colabora para um aumento de custo 

na taxa de uma Factoring em relação a um FIDC. Outra cobrança feita por uma 

Factoring e isenta em um FIDC é o Imposto sobre Operação Financeira (IOF), 

trazendo com isso mais custos para as empresas que decidem operar com as 

Factorings (PORTAL TRIBUTÁRIO, 1998). 

A isenção do IOF nas operações (Antecipação de Recebíveis) junto aos 

FIDCs possibilita taxas mais competitivas, podendo competir inclusive com os 

Bancos Médios, também cobradores do Imposto. Os Bancos em suas operações de 

crédito são obrigados a cobrar e a repassar para o Governo os Impostos sobre as 

Operações Financeiras (IOF). Atualmente dois tipos de IOF são cobrados: 

 

 IOF chamado “normal”, que é o percentual de 0,0041% a.d. (ao dia) sobre o 

prazo médio da operação, 

 IOF adicional (antigo CPMF) que cobra 0,38% sobre o valor da operação. 

 

Abaixo FIGURA 2 uma simulação para comprovar que uma operação de 

Antecipação de Recebíveis no valor de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil 

Reais) e suas respectivas cobranças de IOF. Na operação sem cobrança de IOF há 

uma vantagem financeira de R$ 888,06 (Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Seis 

Centavos). Esta é a simulação de uma operação, ou seja, a economia em um ano 

dependendo do faturamento da empresa pode fazer grande diferença para o 

empresário. 

 
                                                 

 

 

 
4
A comissão dos serviços é calculada ad valorem, ou seja aplica-se um percentual fixosobre o título 

que não é uma função de taxa pelo tempo, como ocorre com os juros. (MANUAL DO CONTADOR) 



40 

 

FIGURA 2 - SIMULAÇÃO DE UMA OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 

RECEBÍVEIS COM E SEM COBRANÇA DE IOF 

 
    (*) Foram descartadas as cobranças de tarifas 
    FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

Na visão de Ferabolli e Morais (2016, p.33): 

“As vantagens no uso de FIDCs como instrumento de securitização no 
Brasil também foram apontadas no estudo de Silva (2006), que avaliou 
dados de micro e pequenas empresas, e também em Pinheiro (2008), que 
apontou os riscos que os investidores incorrem em cotas seniores. Como 
estes são baixos, justificariam as elevadas classificações creditícias que as 
agências de rating lhes atribuem. Para o originador dos ativos, o risco de 
retornos inferiores à taxa de juros de mercado é também consideravelmente 
baixo graças ao elevado spread embutido na taxa de juros dos ativos. 
Complementando a literatura sobre FIDCs, Fernandes (2010) evidenciou 
que as empresas com piores ratings securitizam mais e que o rating das 
empresas influencia o spread cobrado nos FIDCs”. 

 

Uma das diferenças mais comentadas é a redução da carga tributária nas 

operações, o que permite um relacionamento comercial com empresas que possuem 

menor risco de crédito. “O FIDC consegue também viabilizar o acesso a capital de 

terceiro como alternativa de funding através da venda de suas cotas a investidores 

qualificados, algo que não é permitido a empresas de fomento”, observa Fernando 

Marsillac Fontes, diretor-presidente do Banco Petra, especializado em negócios com 

títulos e valores mobiliários (ANFAC, 2012). 
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2.1.5 Estruturas e Principais Estratégias dos FIDCS 

 

De acordo com as normas e procedimentos da ANBIMA (2015), a 

estruturação de um FIDC começa com a venda/cessão de direitos creditórios para o 

Fundo de Investimento - a uma dada taxa de desconto - e permite às empresas o 

acesso a uma fonte adicional e regular para captação de recursos. 

 

2.1.6 Agentes e Investidores 

 

A formatação de um FIDC não será demonstrada no corpo deste trabalho, 

porém será disponibilizado no ANEXO I, com a norma 409 da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), onde será descrito o que deve conter em um prospecto. Neste 

documento são demonstradas as obrigações e deveres de cada participante de um 

FIDC. Lembrando que as informações referentes aos Fundos de Investimentos 

encontram-se disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários. (CVM, 2016) 

A ANBIMA (2015) não só conceitua como também regulamenta todos os 

envolvidos na estruturação de um FIDC e a constituição e a manutenção de um 

fundo de investimento em direitos creditórios envolvem, necessariamente, pelo 

menos cinco prestadores de serviços e, pelo menos, mais três cuja contratação é 

opcional. 

Para início de um FIDC, precisa-se de mercado ativo com empresas que 

vendem mercadorias ou prestando serviços a prazo, para gerar duplicatas ou os 

chamados recebíveis (títulos), e reforçando ANBIMA (2015) cita a Empresa 

Originadora como o início da cadeia pela geração dos recebíveis a partir da venda 

de produtos a prazo ou a prestação de serviços para pagamento futuro. No Mercado 

a empresa originadora é mais conhecida como Cedente, por ceder seus títulos 

(duplicatas) ao FIDC, e é ela que o FIDC procura (prospecta) para fazer suas 

operações, e em algumas vezes a empresa cedente procura o FIDC, por opção ou 

falta de crédito no Mercado, esta segunda opção é mais difícil de acontecer pelo 

desconhecimento ou falta de divulgação do Fundo de Investimento. 
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Estruturador pode ser o próprio administrador do fundo, consultoria ou 

banco de investimento, e é o responsável por formatar toda a operação, escolha de 

recebíveis e dos parceiros (Regulamento e Prospecto) (ANBIMA, 2015). 

A ANBIMA (2015) em seu regulamento coloca a exigência para que o 

estruturador contrate um escritório de advocacia que responderá pela definição da 

estrutura jurídica do fundo. 

De acordo com Carvalho (2015, p.24): 

“O administrador é responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de 
cada uma dessas instituições envolvidas. Não se limita, apenas, em 
coordenar seus processos e atividades, mas também se responsabilizam 
pelo monitoramento e a garantia de que todas as condições e regras 
preestabelecidas no regulamento do fundo, aprovado por ele, e demais 
contratos ligados ao processo de securitização sejam devidamente 
cumpridas”. 

 

O Administrador da carteira do FIDC só pode ser banco múltiplo comercial 

ou de investimento. O maior administrador dos Fundos de Investimento quando se 

trata de patrimônio líquido é o Itaú Unibanco S.A. com participação de 30% do 

Mercado e o equivalente a 19 milhões, isso demonstrado no QUADRO 1. 

 

QUADRO 1 - RANKING DE ADMINISTRADOR POR PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DEZ 

2014 

 
     FONTE: ANBIMA (2015) 
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A ANBIMA (2015) destaca que apesar da contratação do Gestor ser 

opcional, a atuação dessas instituições é bastante significativa na estrutura dos 

FIDCs e sua atividade ganhou relevância, conforme demonstra QUADRO 2, 

inclusive do ponto de vista normativo, com a evolução da regulação da indústria.  

 

QUADRO 2 - RANKING DE GESTORES POR PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DEZ 2014 

 
      FONTE: ANBIMA (2015) 

 

Os gestores têm a função de validar os direitos creditórios em relação aos 

critérios de elegibilidade, receber e verificar a documentação referente ao lastro, 

realizar a liquidação física e financeira, custódia e guarda de documentação relativa 
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aos direitos creditórios e demais ativos da carteira. Também é função do custo 

cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos, resgate de títulos 

ou qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores 

recebidos diretamente em conta de titularidade do fundo ou em contas especiais 

(escrow account) (ANBIMA, 2015). 

Ainda em relação ao custodiante, ANBIMA (2015) a tarefa de verificação da 

documentação, que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por 

operações financeiras, comerciais e de serviços, pode ser feita por amostragem, 

desde que prevista essa possibilidade no regulamento, nos casos em que há 

significativa quantidade de créditos cedidos e expressiva diversificação, ou se estes 

forem de reduzido valor médio. 

Alcaire (2013) define custo diante como a empresa intermediadora das 

operações financeiras no mercado financeiro. Esse intermediador é, praticamente, o 

harmonizador, ou compatibilizador, das informações de compra e venda dos ativos. 

É quem executa o pagamento aos investidores com os valores provenientes do fluxo 

gerado pelo veículo. Essa instituição atua como depositária de ações de companhias 

abertas, debêntures, cota de fundos de direito creditórios e imobiliários, como 

também, de outros títulos de renda fixa privada. 

No QUADRO 3 são demonstrados os Custodiantes por patrimônio, e os que 

mais representam este mercado são os bancos com maior número de agências, ou 

seja, os que têm uma rede que possibilite o pagamento dos boletos, e os bancos 

que se destacam são: Banco do Brasil e Bradesco. 
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QUADRO 3 - RANKING DE CUSTODIANTES POR PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DEZ 
2014 

 
     FONTE: ANBIMA (2015) 

 

Para a avaliação de risco do fundo, cada classe ou série de cotas destinadas 

à colocação pública deve ser classificada por agência de risco em funcionamento no 

país, desde o momento da sua constituição até a sua liquidação, o que faz com que 

os FIDCs sejam o único veículo de captação de recursos do mercado brasileiro cuja 

avaliação de risco independente seja obrigatória.  

No GRÁFICO 6 pode-se verificar que a agência de risco com mais 

representatividade no Mercado de FIDC é a Austin com 46,6%, seguida da S&P com 

32,4%. 

 

GRÁFICO 6 - DISTRIBUIÇÃO DO Nº DE FUNDOS POR AGÊNCIA DE RATING* 

 
    FONTES: Austin Ratings, Fitch Ratings, Moodv´s, S&P, SR Ratings e LF Ratings. 

 



46 

 

A distribuição das notas atribuídas pelas cinco agências selecionadas para a 

amostra de fundos dá uma dimensão de como, em geral, a estrutura dos FIDCs é 

bem avaliada. Quase 70% dos fundos têm rating dentro da classificação de grau de 

investimento (com piso em triplo B), mostrando que a complexidade das estruturas 

dos FIDCs não deve ser confundida necessariamente com risco. 

No GRÁFICO 7 aparecem os FIDCs com classificação de risco decrescente, e 

a maioria, ou seja, 61 FIDCs tem classificação “AA”, 41 tem “AAA”, enquanto 

somente 03 FIDCs tem classificação “D”. 

 

GRÁFICO 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS FIDCS POR RATING* 

 
    (*) Amostra de 253 FIDCs.  
    FONTES: Austin Ratings, Fitch Ratings, Moodv´s, S&P, SR Ratings e LF Ratings (2014) 

 

Uma ou mais empresas de auditoria independentes são contratadas para 

cumprimento da exigência no regulamento do fundo, que prestarão serviços de 

análise histórica de comportamento das carteiras de recebíveis (atraso, 

inadimplência, pré-pagamento, recompra, entre outros), relatórios de validação de 

lastro e documentos dos recebíveis e validação dos demonstrativos do fundo. 

Lanz et al. (2015) menciona que o Auditor independente é responsável pela 

análise da carteira dos recebíveis a serem securitizados e pela preparação das 

demonstrações financeiras atuais, entre outras atribuições. 

A distribuição de cotas será efetuada por uma ou varias instituições 

integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários. 

Quanto aos investidores, até 30 de junho de 2015, podem aplicar no FIDC 

apenas aqueles classificados como qualificados, categoria em que se enquadram: 
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as instituições financeiras; sociedades seguradoras e de capitalização; entidades de 

previdência; pessoas físicas ou jurídicas com investimentos superiores a R$ 1 

milhão; fundos de investimentos destinados a investidores qualificados; 

administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela 

CVM, relativamente a seus recursos próprios; e fundos de investimentos em geral 

(não qualificados), dentro do limite de 20% de seu patrimônio líquido (ANBIMA, 

2015). Após essa data, entra em vigor a Instrução CVM nº 554/145, que muda a 

definição de investidor qualificado e cria a categoria de investidor profissional – que 

inclui os investidores não residentes e os clubes de investimento com carteira gerida 

por administrador autorizado pela CVM, e estabelece em R$ 10 milhões o montante 

mínimo de investimento financeiro requerido para as pessoas naturais e jurídicas 

serem classificadas nessa categoria (ANBIMA, 2015). 

O investidor qualificado passa a englobar, além dos classificados como 

profissionais, as pessoas naturais ou jurídicas com investimento financeiro mínimo 

de R$ 1 milhão (em substituição aos R$ 300 mil), ou, alternativamente, aquelas 

pessoas físicas que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou 

possuam certificações aprovadas pela CVM como agentes autônomos, 

administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários em 

relação aos seus recursos próprios (ANBIMA, 2015). 

O FLUXOGRAMA 1 ilustra todos os conceitos mencionados neste capítulo 

referente FIDC, isto para ficar claro para o leitor como é formatada sua estruturação: 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
5
 INSTRUÇÃO CVM Nº 554, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 

“Art. 9º-B São considerados investidores qualificados:  
I – investidores profissionais;  
II – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de 
investidor qualificado mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-B; 
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FLUXOGRAMA 1- FLUXO DE ESTRUTURAÇÃO DO FIDC 

 
FONTE: ANBIMA (2015) 

 

2.2 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

 

Schrickel (1997) conceitua:  

“Crédito é todo ato de vontade ou disposição de alguém destacar ou ceder, 
temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, com expectativa de 
que esta parcela volte a sua posse integralmente, após decorrido o tempo 
estipulado. Esta parte do patrimônio pode estar materializada por dinheiro 
(empréstimo monetário) ou bens (empréstimos para uso, ou venda com 
pagamento parcelado, ou a prazo)”. 
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2.2.1 Antecipação de Recebíveis (Cessão de Crédito) 

 

Antes de detalhar o processo de Antecipação de Recebíveis, é preciso 

mencionar que o termo pode ser substituído por Securitização, pois a finalidade de 

ambas é a mesma, antecipação de venda a prazo, também conhecido com 

Antecipação de Recebíveis, Cessão de Crédito, Termo de Cessão e popularmente 

por Desconto de Duplicatas. 

Pires (2015) descreve que os setores financeiros de empresas, no geral, têm 

por objetivo a obtenção de financiamentos e os investidores, por sua vez, buscam 

investir seus recursos em fontes seguras e de qualidade, e a Securitização de 

Recebíveis propicia a aproximação de ambas às partes. 

Rapoport (2016) menciona que a cessão de créditos possui o condão de 

transferir de uma parte à outra – ou seja, do cedente ao cessionário - determinado 

crédito de modo que o direito de recebimento futuro deste seja do cessionário 

quando do pagamento pelo sacado. 

Os FIDC’s utilizam os recebíveis, ou seja, títulos oriundos de Notas Fiscais 

de venda a prazo para fazerem suas operações. Como os títulos dão o direito de 

recebimento após determinado prazo, o FIDC compra estes recebíveis e os antecipa 

- liberando recurso - para a empresa tomadora (Cedente), cobrando por este serviço 

uma taxa de juros (deságio) e diversas tarifas, tais como:  

 

 Tarifa de Cobrança: também conhecida como tarifa de entrada, é a tarifa 

cobrada para colocar a duplicata em Banco, ou seja, incluir o custo de envio 

do boleto para o cliente (sacado); 

 TAC: Tarifa de Abertura de Crédito, também conhecida por tarifa por 

operação, ou seja, é cobrada a cada operação feita; 

 Assinatura Digital: tarifa que é cobrada por duplicata assinada digitalmente 

através do E-CPF ou E-CNPJ junto à empresa responsável (Comprova, 

QCertifica, Certisign, entre outras) pela custódia dos documentos; 

 Transferência de Eletrônica Disponível (TED): é a mesma tarifa cobrada pelos 

bancos para transferir o recurso para outras contas é cobrada pelos FIDCs. 
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Os procedimentos para efetuar uma operação de Antecipação de Recebíveis 

serão demonstrados abaixo, para isso, o exemplo será ilustrado utilizando uma 

empresa Fictícia fabricante de móveis: 

 

1º. A fabricante dos móveis (Cedente) após produção dos móveis efetua a 

venda para o cliente (Sacado) nas condições acordadas. Cada empresa tem 

sua política de preço e prazo, portanto será utilizada a condição de 

pagamento: 1º vencimento com 30 dias, 2º vencimento com 60 dias e 3º 

vencimento com 90 dias; 

2º. O cliente (Sacado) ao efetuar a compra recebe por e-mail a Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) e quando receber a mercadoria recebe uma via impressa da 

NF-e. Na NF-e constam todos os dados referentes à compra, tais como: 

dados do sacado, produtos, valor unitário e total, e os vencimentos, tudo bem 

detalhado.  

3º. O FIDC compra o(s) título(s) da empresa cedente e com isso adquire o 

direito de recebimento dos mesmos. A empresa cedente para poder efetivar a 

operação junto ao FIDC precisa enviar dois arquivos: 

a. Um Arquivo Remessa chamado CNAB (240, 400, 440 e 500 posições) 

em formato de texto (TXT), onde constam os dados dos sacados 

(Nome, Endereço, dados dos títulos, etc.). Estes arquivos foram 

criados pela Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) para 

padronizar as informações entre as empresas e os Bancos, facilitando 

não somente o envio quanto o recebimento das informações 

(instruções e liquidações das duplicatas) automatizadas; 

b. Caso a empresa envie o arquivo CNAB estendido (de 440 ou 500 

posições), já constará o número da DANFE, ou seja, o número 

referente a Nota Fiscal Eletrônica. (NF-e). Caso a empresa envie 

algum destes arquivos, a mesma fica isenta de enviar o arquivo XML, 

que será mencionado no item c; 

c. Caso a empresa envie o arquivo CNAB 240 ou 400 posições e os 

mesmos não disponibilizam preenchimento do número da DANFE, a 

empresa é obrigada a enviar um arquivo complementar chamado 



51 

 

eXtensible Markup Language(XML). O arquivo XML é responsável por 

constar todos os dados das NF-e negociadas naquela operação. 

4º. O FIDC envia os títulos para um banco correspondente que os colocará 

em cobrança bancária, isto para o sacado receber os boletos. Para antecipar 

os recursos dos títulos negociados, o FIDC efetua cobrança de uma taxa de 

juros (geralmente expressa em período mensal) da empresa Cedente 

referente à operação, esta taxa é chamada de Deságio (juros), ou seja, o 

FIDC liberará o valor do borderô (relação com todas as informações da 

operação) deduzindo os juros. 

5º. O cedente recebe o recurso em uma conta bancária pré-determinada, com 

finalidade de financiar seu Fluxo de Caixa, pagar fornecedor 

(antecipadamente), ou utilizar como Capital de Giro; 

6º. Após alguns dias da operação, o Sacado receberá pelo correio um 

(alguns) boleto(s), e no vencimento deste(s) boleto(s) - período ideal para o 

sacado efetuar o pagamento via internet, banco correspondente, etc. - 

efetuará o pagamento, e o recurso é destinado pelo banco correspondente ao 

FIDC, detentor dos direitos sobre o título. 

7º. Em caso de não pagamento do sacado, a empresa Cedente que efetuou a 

“venda” dos títulos ao FIDC, tem a obrigação após um prazo combinado de 

“recomprar” (coobrigação) os títulos. Neste processo de recompra o FIDC 

cobrará outra determinada taxa de juros (mora) referentes ao prazo de 

recompra, ou seja, da data de vencimento à data de recompra. 

 

A recompra é a continuidade da empresa cedente com o FIDC, pois o FIDC 

não vai aceitar fazer novas Antecipações de Recebíveis, tendo em sua carteira 

títulos inadimplentes cedidos e não recomprados, bloqueando novas operações até 

regularização da empresa cedente ou recompra em futuras operações. 

Quando a empresa cedente recompra um título junto ao FIDC, ela volta a ter 

direito sobre o mesmo, podendo executar, enviar a protesto, ou seja, efetuar os 

meios cabíveis para recebimento. Por outro lado o sacado para continuar comprando 

junto ao cedente, necessita efetuar o pagamento caso contrário a empresa cedente 
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não fornecerá mais mercadorias a este, conforme Política de Crédito de cada 

empresa. 

Pires (2015) menciona que é permitido pactuar a coobrigação da empresa 

originadora dos créditos objeto da securitização, no momento da celebração da 

cessão de crédito à sociedade de propósito específico e/ou o direito de retrocessão 

dos créditos não pagos. 

No FLUXOGRAMA 2 a empresa cedente é financiada pelo Fundo de 

Investimento, que por sua vez tem seu retorno no investimento após pagamento do 

sacado, processo este conceituado como uma operação Antecipação de Recebíveis: 

 

FLUXOGRAMA 2 - PASSO A PASSO DE UMA ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS 

 
       FONTE: Elaborado pelo Autor (2016) 

 

Antes de aceitarem os títulos dos sacados, os FIDCs verificam se há 

restrições, tais como: 

 PEFIN (Pendência Financeira); 

 Protesto; 

 Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) 

 Ações Judiciais; 

 Participação em Falência; 
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 Dívida Vencida; 

 Outras restrições; 

 

Todo o processo acima funcionaria perfeitamente se não fossem as fraudes 

e golpes aplicados contra as Instituições Financeiras, em particular contra os FIDCs, 

tema deste trabalho.  

 

2.2.2 Lastro 

 

A ANBIMA (2015) cita que os FIDCs operam com os mais variados setores – 

industrial, comercial, imobiliário, financeiro e de prestação de serviços – 

contemplando grande diversidade de cedentes – indústrias, factorings, empresas 

comerciais, incorporadoras ou locadoras, bancos e financeiras, entre outros – e de 

recebíveis – duplicatas, carnês, cheques, cartão crédito, contratos de compra/venda 

e de aluguel de imóveis, CDC (crédito direto ao consumidor), especialmente de 

veículos, crédito pessoal, inclusive consignado em folha de pagamento, precatórios, 

além dos empréstimos bancários em geral.  

No parágrafo acima a ANBIMA cita vários setores, isso comprova que em 

todos os ramos há necessidade de crédito no Brasil, onde os grandes Bancos (e 

poucos) não querem atender ou não tem infraestrutura para atender todos os 

setores gerando com isso uma fatia para os FIDCs.  

Uma iniciativa que trouxe um pouco de segurança à operação de 

Antecipação de Recebíveis foi a obrigatoriedade da apresentação da NF-e gerada 

em operações comerciais, e criada pela Receita Federal em conjunto com as 

Secretarias Estaduais e dos municípios das capitais. O projeto visava implantar um 

modelo nacional de documento fiscal eletrônico em substituição ao papel, com 

validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando o 

processo para os contribuintes e o acompanhamento em tempo real das operações 

pelo Fisco (incialmente, envolvendo apenas os grandes contribuintes). O arquivo 

eletrônico é transmitido pela internet para o Fisco da jurisdição da operação e para a 

Receita Federal, que faz a pré-validação e devolve um protocolo para o trânsito da 

mercadoria (ANBIMA, 2015). 
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Baigorri (2014, p.33) afirma que: 

“Na venda do crédito, a instituição transfere a terceiros tanto o crédito 
quanto o risco a ele associado, essa transferência ocorre através da venda 
do crédito para outra entidade, a qual emitirá títulos lastreados no crédito e 
a partir dos recursos dessa emissão, a entidade paga a instituição pelos 
créditos cedidos”. 

 

Indiretamente, a disseminação do uso da NF-e contribuiu para a segurança 

do mercado de cessão de créditos comerciais, uma vez que havendo a NF-e, existe 

uma negociação de Compra e Venda, e que sua comprovação pode ser feita na 

internet via chave de acesso do documento eletrônico. 

O sistema de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) da Receita Federal funciona bem 

quanto às informações prestadas pelas empresas junto ao Fisco, pois toda venda 

necessita ser informada eletronicamente para a Receita Federal para validação e 

monitoramento. Este método é bastante eficiente pela existência da NF-e e o 

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). A Receita Federal conceitua 

Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, 

emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins 

fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, 

ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do 

remetente (garantia de autoria e de integridade) e a Autorização de uso fornecida 

pelo Fisco, antes da ocorrência do fato gerador (FAZENDA, 2015). 

Apesar de a NF-e ter aumentado a segurança para as operações de 

Antecipação de Recebíveis, ainda há a possiblidade de fraude no processo, pois a 

mesma ANBIMA (2015) aponta a falha de possibilidade de uma Nota Fiscal ser 

cancelada ou anulada pós-emissão ficando para o FIDC o prejuízo da fraude. 

Com a implantação da NF-e, as empresas cedente, sacado e as 

transportadoras deixaram de utilizar o canhoto6, pois com a NF-e não há mais a 

comprovação do recebimento da Mercadoria via canhoto. 

                                                 

 

 

 
6Documento anexo a Nota Fiscal que tinha como função a comprovação do recebimento da 

mercadoria. Quando o destinatário recebia a mercadoria ele datava e assinava o canhoto e devolvia a 
empresa de transporte que tinha como obrigação devolver ao cliente (cedente). 
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para tornar os Fundos de 

Investimentos negócios mais seguros tornou obrigatória a apresentação das Notas 

Fiscais Eletrônicas, ou seja, todas as operações de Antecipação de Recebíveis tem 

que ser acompanhadas das NF-e. Algumas tecnologias recentes os auxiliam neste 

trabalho, tais como o arquivo eXtensible Markup Language (XML), que é um arquivo 

com todas as notas existentes na operação, o mesmo deve ser gerado pelo sistema 

ERP utilizado pela empresa Cedente. 

Schweikart (2015) em sua monografia cita o autor Costa (2008) que 

menciona: “a duplicata não é um título representativo de mercadorias ou serviço, 

embora seja um título causal. Desta forma, a duplicata precisa ter uma provisão 

determinada, de valor da compra e venda de mercadorias ou da prestação de 

serviços, que devem ser discriminadas na fatura ou na nota fiscal. Caso não tenha 

tal provisão, a duplicata torna-se fria, sem lastro, e passa a ser considerada uma 

duplicata simulada, sendo que o Código Penal Brasileiro constitui como crime de 

estelionato a sua emissão, previsto no art. 172 do referido código”.  

Portanto todas as duplicatas deveriam conter lastro, assim os FIDCs não 

precisariam de um departamento para checar a entrega de mercadoria e este 

trabalho não faria sentido, pois lastro é a comprovação da venda mercantil, e a 

existência de uma negociação entre duas empresas, uma que esta vendendo e 

outra que esta comprando (SCHWEIKART, 2015). 

Este assunto colabora diretamente para a existência desta pesquisa e do 

método proposto, pois abordará o processo de verificação de mercadoria. E uma 

duplicata sem lastro é o que o método proposto procura detectar e evitar na 

operação de crédito, para reduzir possíveis prejuízos nos FIDCs. 

Os FIDCs atuam em diversos ramos de atividades, e este trabalho pretende 

mencionar os que fazem suas negociações com os ramos de atividades que 

produzem ou revendem mercadorias físicas, pois o ramo das empresas prestadoras 

de serviços tem sua comprovação apenas com a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, 

que também pode ser emitida facilmente e não isenta a fraude em uma operação. 

Brida (2011, p.23) menciona que: 

As variáveis internas relacionam-se à gestão da empresa de factoring. Esta 
variável envolve: qualificação técnica dos profissionais, pulverização de 
riscos, controle de riscos, verificação adequada do lastro do crédito 
adquirido, acompanhamento estatístico do processo creditício, formalização 
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adequada, normatização do crédito, precificação adequada das operações. 
No entanto, as variáveis internas são controláveis, dependendo somente da 

própria organização.  
 

Ainda relacionado a lastro, um dos principais causadores de problemas aos 

FIDCs são os títulos oriundos de operações fraudulentas, ou seja, sem legitimidade. 

A ANBIMA cita que “ao longo desses 13 anos de securitização via fundos de 

investimento em direitos creditórios, foram registrados problemas em um número 

pequeno de fundos e, em sua grande maioria, de natureza operacional e que não 

geraram perdas ou geraram perdas parciais aos investimentos dos cotistas seniores 

(ANBIMA, 2015). 

A CVM (2014) divulgou um trabalho para discussão sobre a retenção de 

risco na securitização, e foram apresentados apenas seis casos registrados 

envolvendo FIDCs objeto de distribuição relacionados ao Banco BVA, Union 

National, Banco Cruzeiro do Sul, Banco Panamericano, Tradebank e Oboé DTVM, 

sendo todos anteriores à Instrução CVM 531/137.  

A quantidade de problemas pode ser considerada baixa em relação ao 

universo de 782 fundos registrados desde seu início. De forma geral, esses fundos 

apresentavam problemas de conflito de interesses em função da concentração de 

atividades por essas instituições, tais como administração, gestão, 

cessão/originação, fiel depositário e agente de cobrança. Nesses casos, as 

estruturas acabaram comprometendo a diligências nos trabalhos, entre outros, de 

                                                 

 

 

 
7
INSTRUÇÃO CVM Nº 531, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013.  

“Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: 
I – validar os direitos creditórios em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no 
regulamento; 
II – receber e verificar a documentação que evidencia o lastro dos direitos creditórios representados 
por operações financeiras, comerciais e de serviços; 
III – durante o funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral, verificar a documentação que 
evidencia o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de 
serviços; 
IV – realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo instrumento de 
cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação; 
V – fazer à custódia e a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios e demais ativos 
integrantes da carteira do fundo; 
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verificação de lastros e validação dos critérios de elegibilidade dos créditos, 

cobrança e guarda de documentos (ANBIMA, 2015). 

A TABELA 3 demonstra a quantidade de cancelamentos de FIDCs no 

período de 2005 a 2014. De acordo com a mesma não houve um ano sequer sem 

cancelamento de FIDC, e na medida em que os anos vão se passando vão 

cancelando mais FIDCs, isso em função da crescente representação dos mesmos 

no Mercado Financeiro Brasileiro. Em confirmação a esta afirmação o ano de maior 

cancelamento foi o de 2014 com 52 FIDCs cancelados, representando um aumento 

de 20,93% em relação ao ano de 2013. 

 

TABELA 3 - CANCELAMENTO DE FIDCS 

 
                                 FONTE: ANBIMA 2015. Elaborada pelo autor (2016) 

 

A ANBIMA (2015) menciona que os problemas são poucos, devido o número 

de FIDCs (789), porém os problemas são recorrentes e para demonstrar que ainda 

ocorrem serão analisadas Demonstrações de Resultados de duas empresas, uma 

citada pela ANBIMA (2015) - exemplo 01 - e outra atuante e operando no mercado - 

exemplo 02 - encontrado pelo autor e que ambas tem semelhantes problemas 

caracterizando falhas na verificação de lastro e validação dos critérios de 

elegibilidade dos créditos. As demonstrações de resultados estão disponíveis no site 

da CVM, onde todos os FIDCs existentes são obrigados a divulgar para análise e 

monitoramento dos investidores e Mercado em geral.  
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I. Exemplo 01 - UNION NATIONAL FIDCs FINANCEIROS 

 

As consequências do aumento do risco de crédito foram observadas no caso 

do Union National FIDC Financeiros e Mercantis, com a deterioração do valor da sua 

carteira de títulos após a inadimplência ter atingindo quase a totalidade dos direitos 

creditórios do fundo. As cotas do FIDC estavam lastreadas em uma carteira de 

recebíveis de baixíssima qualidade, o que afetou fortemente a margem de cobertura 

para o pagamento do principal e juros, além de o Fundo ter mantido uma relação 

muito baixa entre os mecanismos de proteção e a inadimplência da carteira, 

resultando na forte desvalorização de suas cotas (ANBIMA, 2015). 

As FIGURAS 3 e 4 com as demonstrações de resultados e após as 

demonstrações são feitas as análises dos resultados. 

 

FIGURA 3 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO UNION NATIONAL REFERENTE 

TRIMESTRE DE JULHO A SETEMBRO DE 2007 

 
          FONTE: CVM (2016) 
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FIGURA 4 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO UNION NATIONAL REFERENTE 

TRIMESTRE DE JULHO A SETEMBRO DE 2009 

 
      FONTE: CVM (2016) 

 

Analisando a Demonstração de Resultado do Fundo Union National 

podemos observar que o valor dos Recebíveis em Atraso/Vencidos no período de 

Setembro de 2007 era de R$ 2 milhões e no mesmo período de 2009 passou para 

R$ 416 milhões, um aumento de mais de 20.000% (Vinte Mil percentuais). 

Outra análise feita diante dos números apresentados é o valor de Provisão 

para Devedores Duvidosos (PDD) que no período de Setembro de 2007 era de R$ -

98.703,86 (negativo) e no mesmo período de 2009 passou a ser de R$ -

369.750.577,74 (negativo), um aumento de mais de 374.506%, ou seja, 

demonstrando problemas sérios que comprometeram sua administração, e mais, 

sua existência. 

No exemplo 02 será preservada a imagem do Fundo, ou seja, não será 

mencionado a Razão Social (em sigilo), sendo alterada para BEZERRA (sobrenome 

do autor), pois os Fundos de Investimentos dependem de recurso externo e uma 

notícia ou qualquer outro evento pode causar danos irreversíveis ao mesmo, as 

informações foram extraídas do site da CVM. 
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II. Exemplo 02 - FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

BEZERRA LP. 

 

As FIGURAS 5 e 6 são das demonstrações de resultados do terceiro 

trimestre de 2014 e terceiro trimestre de 2015 para comparação e análises: 

 

FIGURA 5 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO BEZERRA FIDC REFERENTE 

TRIMESTRE DE JULHO A SETEMBRO DE 2014 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BEZERRA LP 

09.240.356/0001-77 

          

3º Trimestre de 2014 

          

    R$  % PL   

  Operações de Crédito 44.578.891,09 94,62%   

  Cotas de Fundos 47.452,39 0,10%   

  Disponibilidades 793.719,32 1,68%   

  Compromissadas 0,00 0,00%   

  Títulos Públicos 455.747,82 0,97%   

  Títulos Privados 0,00 0,00%   

  PDD -30.598,56 -0,06%   

  Valores a Receber/Pagar 1.270.398,42 2,70%   

  PL 47.115.610,48     

FONTE: CVM (2016) 
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FIGURA 6 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO BEZERRA FIDC REFERENTE 

TRIMESTRE DE JULHO A SETEMBRO DE 2015 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BEZERRA LP 

09.240.356/0001-77 

          

3º Trimestre de 2015 

    R$  % PL   

  Operações de Crédito 0,00 0,00%   

  Cotas de Fundos 0,00 0,00%   

  Disponibilidades 1.518,68 0,00%   

  Compromissadas 0,00 0,00%   

  Títulos Públicos 0,00 0,00%   

  Títulos Privados 0,00 0,00%   

  PDD -13.125.717,36 -35,66%   

  Valores a Receber/Pagar 49.927.987,23 135,66%   

  PL 36.803.788,55     
FONTE: CVM (2016) 

 

Analisando a Demonstração de Resultado do Fundo BEZERRA pode 

observar que o valor da Operação de Crédito da BEZERRA LP no período de Julho 

a Setembro de 2014 era de R$ 44,5 milhões e no mesmo período de 2015 é zero, 

caracterizando a isenção de negócios, ou no mínimo uma abrupta redução nos 

negócios. 

Outra análise feita diante dos números apresentados nas figuras 5 e 6, é o 

valor de Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) que no período de Julho a 

Setembro de 2014 era de R$ -30.598,56 (negativo) e representava -0,06%. E no 

mesmo período de 2015 passou a ser de R$ -13.125.717,36 (negativo) e 

representava -35,66%, um aumento de 42.796%, um número que caracteriza sérios 

problemas de liquidez em sua carteira. 

Abaixo duas notas de rebaixamento de rating (na íntegra) do Fundo 

BEZERRA LP em que há fortes indícios de problemas causados por golpe. Este 

FIDC teve diversos problemas, tais como rebaixamento de rating, resgate de recurso 

de investidor, liquidação antecipada de cotas, e principalmente a liquidez dos seus 

recebíveis. Pelo fato de ter efetuado a antecipação de recebíveis sem lastro (“frios”) 
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de empresas golpistas, onde não haverá liquidação dos recebíveis e a inadimplência 

ficará toda para o FIDC. A nota é divulgada em um site público, o Portal Tlon.  

 

Agência rebaixa classificação das 3ª e 4ª séries de cotas sênior do 
FIDC BEZERRA LP 
A Liberum rebaixou de A (fe) para BBB (fe) a classificação de risco da 3ª e 
da 4º séries de cotas sênior do FIDC Multisetorial BEZERRA LP.  O fundo é 
estruturado como um condomínio fechado, cuja carteira é composta, 
principalmente, por duplicatas e cheques com elevado giro, oriundos de 
operações de compra e venda de produtos e/ou prestação de serviços, com 
prazo médio ponderado máximo de 90 dias. Segundo a agência, o 
rebaixamento está relacionado ao desempenho da carteira, que denota 
incertezas quanto à sua qualidade, pois vem apresentando oscilações nos 
montantes de créditos em atrasos e créditos recomprados. A agência 
considerou, ainda, em sua ação de classificação de risco, o histórico de 
atuação da consultora (BEZERRA Fomento Mercantil) e o reforço de crédito 
para as cotas avaliadas, equivalente a 33,0% do PL do fundo, bem como os 
critérios de elegibilidade e procedimentos de seleção e avaliação dos 
direitos creditórios (PORTAL TLON, 2015). 

 

Cotas do FIDC Multisetorial BEZERRA II rebaixadas 
A S&P rebaixou a classificação de risco de cotas do FIDC Multisetorial 
BEZERRA II. A classificação da 3ª série de cotas sênior passou de ‘brA- 
(sf)’ para ‘brCCC- (sf)’. Por sua vez, a classificação das cotas mezanino C 
passaram de ‘brB (sf)’ para ‘brCC (sf)’. As notas refletem a deterioração do 
desempenho dos direitos creditórios que lastreiam o FIDC. A agência não 
considerou as alienações fiduciárias, garantia da fiança prestada pela 
BEZERRA Participações, tendo em vista que tanto o valor de venda forçada 
do conjunto de imóveis quanto o tempo para retomada e liquidação são 
desconhecidos, podendo ultrapassar o vencimento legal das cotas sênior e 
mezanino. No entanto, no entendimento da S&P, o pagamento do montante 
devido à 3ª série de cotas sênior depende não somente de condições de 
negócios, financeiras e/ou econômicas favoráveis, mas principalmente da 
execução das garantias e da recuperação de uma parcela dos títulos em 
atraso. A cota subordinada já foi inteiramente consumida pela Provisão para 
Devedores Duvidosos (PDD), que já passou a afetar a cota mezanino. O 
fundo está em liquidação antecipada, tendo o regime de amortização sido 
alterado de pro rata para seqüencial (PORTAL TLON, 2015). 

 

A ANBIMA (2015) junto com os demais órgãos, fiscaliza, controla, 

estabelece regras, ou seja, regem o ramo de Fundo de Investimento e não mede 

esforços para tentar aumentar a segurança dos FIDCs, fato este é a projeção do 

Planejamento Estratégico da CVM, “que indicam que o estoque de emissões de 

FIDC deve alcançar R$ 182 bilhões em 2023, a percepção dos agentes é de que 

não devem faltar investidores e instituições que precisem de recursos. Estar 

preparado para atender essa demanda, no entanto, requer grandes desafios e 

investimentos em tecnologia”. 
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2.2.3 Verificação de Mercadoria 

 

A verificação de mercadoria nada mais é do que a confirmação da chegada 

da mercadoria junto ao sacado/destinatário, ou seja, a chegada da mercadoria no 

seu destino. Este processo é de vital importância para um FIDC, pois é através dele 

que o FIDC consegue confirmar se as duplicatas (títulos) aceitas em sua operação 

(antecipação de recebíveis) estão em conformidade com a venda ou se há alguma 

divergência, tais como:  

 

 Sacado recusou ou devolveu a mercadoria, portanto as duplicatas devem 

ser recompradas pela empresa cedente e baixadas de cobrança bancária 

pelo FIDC; 

 Sacado renegociou com o Cedente, portanto as duplicatas devem ser 

recompradas pela empresa cedente e baixadas de cobrança bancária 

pelo FIDC; 

 

Existem casos em que o próprio FIDC pode efetuar as alterações 

necessárias, isso com a instrução (autorização) da empresa cedente. Por exemplo: o 

sacado esta em negociação com o cedente em relação aos prazos das duplicatas, e 

caso o cedente aceite prorrogar por alguns dias as duplicatas, basta o mesmo enviar 

uma instrução de cobrança8 para o FIDC prorrogar os títulos junto à rede bancária, 

ou seja, junto ao banco que o título esta em cobrança. 

A verificação de mercadoria é feita de forma diferente em cada FIDC, ou 

seja, cada um determina os procedimentos a serem adotados. Alguns FIDCs 

verificam 100% da operação, outros verificam somente um percentual, uma amostra 

dos títulos operados.  

                                                 

 

 

 
8
 Instrução de Cobrança: são alterações feitas nos títulos em cobrança bancária, tais como: Baixa, 

Sustação, Prorrogação, Protesto, tudo através de documento formal assinado pela pelo responsável 
na empresa cedente. 
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O autor realizou pesquisa no período de 03/08/2016 a 11/08/2016 

envolvendo uma amostra de 38 gerentes, supervisores, superintendentes e pessoas 

responsáveis pela área de verificação de mercadoria dos FIDCs e utilizará as 

respostas em diversos gráficos que serão apresentados neste trabalho.  

No GRÁFICO 8, 50% dos entrevistados responderam que uma operação de 

crédito é considerada verificada quando atinge de 60% a 90% da operação: 

 

GRÁFICO 8 - PERGUNTA SOBRE PERCENTUAL ACEITÁVEL EM UMA 

OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS 

 
 FONTE: Pesquisa realizada pelo autor (2016) 

 

Para exemplificar a pergunta representada no GRÁFICO 8 pode-se simular 

uma operação contendo 150 notas fiscais de clientes diferentes, quando o FIDC 

consegue confirmar a entrega de 60% a 90% dos sacados, já é suficiente para 

aquela operação, podendo concluir a mesma e iniciar verificação em outra operação. 

De Ferrari (2014, p.12) sobre a importância da confirmação de emissão de 

recebíveis aos Gestores e Formadores de opinião explica que quando são 

questionados sobre a compra, se existe alguma confirmação do recebível, 67% 

afirmam que sim, em todas as operações enquanto 33% afirmam que às vezes, pois 

depende da credibilidade em que o cedente criou com a empresa. Ressalta-se que a 

confirmação da emissão é importante para garantia de que se trata de títulos 
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verdadeiros, trazendo mais confiança para o sucesso da concessão de créditos, bem 

como o aviso ao sacado a respeito da negociação da duplicata. 

O GRÁFICO 9 representa a importância do departamento de verificação e 

100% dos entrevistados responderam que o departamento de checagem é “muito 

importante”, diante das opções “irrelevante, pouco importante e indiferente”. 

 

GRÁFICO 9 - PERGUNTA SOBRE IMPORTÂNCIA DO DEPARTAMENTO DE 

CHECAGEM PARA UM FIDC 

 
  FONTE: Pesquisa realizada pelo autor (2016) 

 

2.2.4 Fraude 

 

Em Direito Penal, fraude é o crime ou ofensa de deliberadamente enganar 

outros com o propósito de prejudicá-los, usualmente para obter propriedade ou 

serviços dele ou dela injustamente. Fraude pode ser efetuada através de auxílio de 

objetos falsificados. No Brasil, a fraude está declarada sob o artigo n° 1719 do 

Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940). 

                                                 

 

 

 
9CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo 
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 
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Do latim fraus, uma fraude é uma ação que é contrária àquilo que é verdade 

e àquilo que correto e honesto. A fraude é cometida com vista a prejudicar uma 

pessoa ou uma organização (como o Estado ou uma empresa). Para o direito, uma 

fraude é um delito cometido pela pessoa incumbida de supervisionar a execução de 

contratos, sejam estes públicos ou privados, para representar interesses opostos. A 

fraude é, por conseguinte, penalizada judicialmente. O conceito de fraude está 

associado ao de burla, que é um delito contra o património ou a propriedade alheia. 

Consiste basicamente em enganar para obter um bem patrimonial, levando o 

pagador (pessoa ou empresa) a crer que obterá algo que, na realidade, não existe 

(CONCEITO, 2016). 

Para Dantas et al (2013, p.6): 

O setor bancário tem se revelado um ambiente crítico para estudos sobre 
gerenciamento de resultados, por expor sérias preocupações com respeito à 
qualidade das informações contábeis nos bancos, especialmente em 
relação à possibilidade de que elas possam ocultar riscos que colocam em 
perigo sua solidez financeira. 
 

36,8% dos gerentes, supervisores, superintendentes e pessoas 

responsáveis pela área de verificação de mercadoria dos FIDCs responderam que 

acreditam que os prejuízos no ano de 2015 pelos FIDCs estão entre 10 e 50 milhões 

de reais, enquanto 26,3% responderam que acreditam que o prejuízo dos FIDCs em 

2015 foi acima de 50 milhões de reais. Levando em consideração que a pesquisa é 

uma amostra, este número é uma estimativa do prejuízo dos FIDCs.  

Segundo Anuário UQBAR (2016), o número de FIDCs no ano de 2015 é de 

198, o patrimônio dos mesmos representam 58,18 bilhões, a inadimplência no fim de 

2015 era de 3,60%, ou seja, aproximadamente dois bilhões. Se a pesquisa com 38 

FIDCs auferiu prejuízo de 39 milhões, com 198 este prejuízo pode chegar a 200 

milhões. Simulando o número apresentado, tem-se: 200 milhões divididos por 2 

bilhões, conclui-se que aproximadamente 10% são de duplicatas oriundas de 

vendas simuladas, ou seja, sem lastro. 

                                                                                                                                                         

 

 

 
§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme 
o disposto no art. 155, 
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: 
Disposição de coisa alheia como própria. 
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O número mencionado é difícil de se comprovar, pois nenhum FIDC quer 

divulgar números como estes, porque o prejudicaria devido a demonstração de 

incompetência administrativa, e a função de um FIDC é administrar recurso de 

terceiro (Investidores). Demonstrar má gestão de recurso faz com que os atuais e os 

possíveis investidores se afastem, levando consigo o recurso. 

No GRÁFICO 10 é demonstrado as respostas referente a estimativa de 

prejuízo com notas fiscais sem lastro (vendas simuladas) dos FIDCs no ano de 

2015, e que de acordo com a pesquisa foi entre 10 e 50 milhões aproximadamente. 

 

GRÁFICO 10 - PERGUNTA SOBRE PREJUÍZO DOS FIDCS NO ANO DE 2015 

COM DUPLICATAS SEM LASTRO (VENDAS SIMULADAS) 

 
  FONTE: Pesquisa realizada pelo autor (2016) 

 

O Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil dos Estados do Ceará, 

Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte (SINFAC) em matéria dos 20 anos, 

menciona que “o maior problema das empresas de fomento mercantil continua 

sendo o estelionato. Golpes como o saque de duplicatas frias e os arranjos entre 

cedentes e sacados para fraudar as operações de factoring são as fontes dos 

maiores prejuízos das empresas do setor.” (SINFAC, 2015) 

Brida (2011, p15)  em seu estudo de caso de uma factoring do município de 

Urussanga menciona que: 

“A  empresa já foi vítima das seguintes modalidades de fraudes ou golpe: 
duplicata simulada, notas fiscais adulteradas, duplicatas com pedido, mas 
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pendente de entrega, envio fictício de mercadorias, fraude na checagem de 
duplicatas, emissão de títulos contra representantes. Porém, a empresa 
registrou que seu índice de inadimplência não pode ser considerado como 
significativo”. 

 

As empresas para fazer operação de Antecipação de Recebíves com os 

FIDCs precisam ser idôneas, no sentido de bom relacionamento no mercado, mas 

existem empresas más intencionadas, que são abertas com o objetivo de aplicarem 

golpes, neste sentido elas criam um relacionamento de curto prazo no mercado, 

para posterior planejarem e aplicarem golpes. Estas empresas de má fé se 

aproveitam de “brechas” no processo de verificação de mercadoria, para fraudarem 

e aplicarem golpes contra FIDC, portanto neste trabalho serão mencionados 

somente dois tipos de golpes:  

 

 De duas empresas contra o FIDC, onde a empresa cedente e a empresa 

sacado estão combinadas;  

 Da empresa cedente contrao FIDC, onde a empresa sacado não esta 

ciente do golpe. 

 

Antes de citar os dois golpes mencionados acima é interessante mencionar 

que no Brasil muitos empresários utilizam da Duplicata Simulada para suprir alguma 

necessidade pontual. Em função da redução ou perda nas vendas, os mesmos 

acabam forjando venda para posterior negociar estas duplicatas simuladas 

(invetandas), isto para honrar com necessidade pontuais, que podemos citar 

algumas: Folha de Pagamento, Fornecedor, ou seja, uma necessidade onde não há 

recurso (faturamento) e o empresário utiliza-se desta manobra irregular para emitir 

duplicata (descoberta de qualquer garantia) e negoaciar com as Instituições 

Financeiras.  

Quando o empresário efetuou tal procedimento ilegal e captou recurso para 

pagar as necessidades pontuais (Fornecedor ou Folha de Pagamento), ele também 

gerou uma obrigação à pagar referente as duplicatas simuladas, pois o sacado 

envolvido não efetuou nenhuma compra, portanto o empresário (cedente) terá que 

efetuar o pagamento das duplicatas simuladas emitidas irregularmente. 
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As possibilidades existentes quanto ao pagamento são: 

 

 De pagar e honrar com o processo ilegal, neste caso o procedimento 

apesar de forjado ajudou a empresa a honrar com sua necessidade e 

encerra-se; 

 De não pagar e gerar problema para o sacado; 

 Uma terceira é a possibilidade de não ter recurso para pagar as 

duplicatas simuladas geradas na primeira operação abrindo a 

possibilidade de ter que efetuar novamente o processo, para captar 

recurso e pagar as duplicatas simuladas, tornando com se diz 

popularmente, “uma bola de neve”. 

 

Algumas instituições financeiras estão se especializando em detectar este 

tipo de golpe. Algumas já têm seu sistema preparado para detectar onde foi o 

pagamento da duplicata simulada, com isso cruza a cidade onde foi paga a duplicata 

simulada com o endereço do sacado e em caso de divergência entra em contato 

com a empresa cedente e solicita explicação, exemplo: 

Uma empresa cedente localizada na cidade de Maringá, Noroeste do 

Paraná, emite duplicata simulada para efetuar operação com uma Instituição 

Financeira. No vencimento da duplicata simulada a empresa cedente terá que 

efetuar o pagamento, já que se trata de uma fraude. 

 Se o sacado que consta na duplicata simulada tem seu endereço comercial 

em São Paulo (SP) e a liquidação acontece em Maringá (PR), algumas Instituições 

Financeiras já tem a possibilidade de questionar ao cedente o porquê da liquidação 

em outra cidade (suspeita) que não a do sacado. Com isso consegue detectar uma 

possível fraude podendo deixar de efetuar operação de Antecipação de Recebíveis 

com aquela empresa (cedente). 

Quando se trata de fraude, as empresas más intencionadas já tem ciência 

que o sistema detecta pagamentos fora da praça de pagamento, o que inviabilizaria 

o golpe, elas se programam para liquidar cada duplicata simulada na sua praça de 

cobrança, com isso o sistema não desperta a atenção da Instituição Financeira e 

pode concluir o golpe. 
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A Lei10 nº 2.848 de 1940 determina que os responsáveis pela emissão de 

duplicatas simuladas (frias) podem pegar de seis meses a dois anos de cadeia, 

porém as Instituições financeiras primeiramente querem receber os devidos valores 

de forma amigável (de forma voluntária), mesmo eles sendo ilegítimos, para depois 

acionar os meios judiciais de recebimento. 

No GRÁFICO 11 de acordo com a pesquisa, o departamento de verificação 

de mercadoria é implantado principalmente para Evitar Fraude, pois 42,1% dos 

entrevistados responderam a opção “evitar fraude”. 

 

GRÁFICO 11 - PERGUNTA SOBRE A FINALIDADE DA VERIFICAÇÃO DE 

MERCADORIA 

 
 FONTE: Pesquisa realizada pelo autor (2016) 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
10

 CP - Decreto Lei nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940 
Art. 172 - Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em 
quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27.12.1990) 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 8.137, de 
27.12.1990) 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquêle que falsificar ou adulterar a escrituração do 
Livro de Registro de Duplicatas. (Incluído pela Lei nº 5.474. de 1968) 
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2.2.4.1 Golpe combinado entre empresas 

 

Neste formato de golpe as empresas cedente (que faz negócio com o FIDC) 

e sacado (que “compra” da empresa cedente) estão de conluio, ou seja, combinadas 

para aplicar golpe contra o FIDC. Ambas as empresas podem efetuar a operação e 

já aplicar o golpe, ou podem ficar operando com o FIDC por meses até ganhar a 

confiança do mesmo para porterior aplicar o golpe, no segundo caso geralmente o 

prejuízo é maior. 

A empresa Cedente utilizando-se de títulos oriundos de vendas com NF-e 

“simuladas”, onde não existe a venda de fato, ou seja, a NF-e só é gerada para 

poder viabilizar o golpe, mas não existe a mercadoria. Para a venda ser 

caracterizada como legal, ela necessita: 

 

 Cedente, produz um produto ou presta um serviço; 

 Sacado, que compra o produto ou tem um serviço prestado; 

 Nota Fiscal Eletrônica que é o “contrato” entre cedente e sacado; 

 Principalmente o produto gerado. 

 

Para aplicar o golpe ambas as empresas mencionadas acima não podem ter 

seus nomes sujos, ou seja, não devem ter restrições nos orgãos responsáveis por 

informações financeiras no Mercado, tais como Centralização de Serviços dos 

Bancos (SERASA), Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Boa Vista SCPC fax, 

estes são os mais conhecidos e mais usados no mercado. 

As empresas Cedente e Sacado após finalizar a operação financeira e já 

com o recurso em conta bancária (caixa), simplesmente somem sem honrar os 

compromissos assumidos entre ambas, na falsa transação comercial (Compra e 

venda), ficando para o FIDC o prejuízo total. 

Neste tipo de golpe as empresas golpista determinam quando irão aplicar o 

golpe, ou seja, eles podem ficar por um determinado período efetuando “compra” e 

“venda” para gerar um determinado relacionamento com o FIDC, para com isso 

ganhar mais Limite de Crédito e poder potencializar o golpe.  
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Quando trata-se de um golpe maior, ou seja, mais estruturado, profissional, 

as empresas confirmam recebimento de mercadoria e liquidam suas duplicatas nas 

praças de pagamento dos sacados, assim podem manter relacionamento até 

decidirem parar de pagar e todo o limite tomado com duplicata sem lastro (simulada) 

fica de prejuízo para o FIDC. 

No FLUXOGRAMA 2 foi demonstrado todo o processo da venda, pagamento 

do boleto e recebimento do recurso pelo Fundo de Investimento, tudo dentro da 

conformidade, ou seja, isento de fraude. O FLUXOGRAMA 3 simula novamente o 

processo, porém com uma diferença, o pagamento do boleto não ocorre, ficando o 

FIDC com o prejuízo do investimento, pois neste há ausência da mercadoria, 

caracterizando o golpe. 

 

FLUXOGRAMA 3 - PASSO A PASSO DE UMA ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS 

(SEM A MERCADORIA) 

 
              FONTE: Elaborado pelo Autor (2016) 

 

2.2.4.2 Golpe aplicado contra terceiro 

 

Existem também golpes contra terceiros, neste caso o sacado, sem ter 

conhecimento, tem sua razão social envolvida em transações financeiras efetuadas 

entre uma Instituição Financeira e uma empresa (cedente). A empresa cedente 
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emite duplicata simulada (devido a não existência de transação comercial) contra o 

sacado, que terá sérios problemas de restrição financeira em caso de não 

pagamento pela empresa cedente do boleto, isto sem ter efetuado compra ou estar 

envolvido em operação de crédito. 

Este tipo de golpe é na teoria fácil de ser detectado, pois como a veracidade 

da venda é feita por meio de contato telefônico com o sacado, para confirmar o 

recebimento da mercadoria, e como não existe a transação comercial o Sacado vai 

informar que não efetuou compra, e o FIDC vai solicitar esclarecimento ao Cedente 

(Golpista), mas isso após a operação fechada e finalizada, ou seja, o FIDC já 

antecipou o recurso para a empresa Cedente, ficando novamente com todo o 

prejuízo, pois devido a venda não existir, a cobrança do título não poderá ser feita e 

nem poderá protestar o título devido a falta de lastro. 

Lima (2015) se diz preocupado com a quantidade de casos de empresários 

protestados com duplicatas cuja origem é totalmente desconhecida. 

Como já mencionado, uma empresa Cedente tem a obrigação em caso de 

inadimplência de seu sacado, de recomprar o título não pago após um período pré-

estabelecido com o FIDC, acrescido juros de mora ou também chamado de juros de 

recompra. Em caso de golpe a empresa cedente não efetuará recompra e a 

empresa sacado não efetuará o pagamento, ficando o prejuízo todo para o FIDC. 

Conforme Gobeti (206, p.12): 

“O mesmo se aplica para os casos de revolvência, em que o originador se 
compromete a “substituir o lastro” composto por eventuais direitos 
creditórios inadimplidos com recebíveis a serem performados no futuro. 
Nesse caso, porém, a inadimplência do devedor deverá ser fator 
preponderante de risco, pois a originadora somente será acionada para 
substituir o lastro no caso de inadimplência do devedor”. 

 

A praxe denuncia que os bancos, quando emitem os boletos, o fazem sem 

antes constatar a existência ou não das respectivas duplicatas, já que a confecção 

daqueles se dá apenas com base em borderôs de cobrança ou informações 

eletrônicas a eles enviadas pelos clientes. Na maioria das vezes, os boletos 

bancários são confeccionados e remetidos aos devedores neles discriminados sem 

que estes tenham adquirido mercadorias ou contratado serviços e, mesmo que o 

tenham feito, não sabe se as mercadorias lhes foram entregues e se os serviços 

foram efetivamente prestados (FERNANDES, 2003). 



74 

 

Complementando o que Fernandes descreve acima, podemos mencionar 

que na maioria das vezes o cliente recebe uma cobrança bancária (boleto) antes 

mesmo de receber mercadoria, não que não haja transação comercial, mas sim, 

pela agilidade atual do processo de cobrança bancária.  

Com a dificuldade financeira, ou seja, com as empresas com seu fluxo de 

caixa apertado, as notas faturadas (emitidas) no dia as vezes são negociadas com 

as instituições financeiras, fazendo com isso que a duplicata saia na frente da 

mercadoria em direção ao cliente e na grande maioria das vezes, chega antes. 

Isto ocorre devido ao fato da duplicata já ter sido enviada ao banco e o 

banco já a repassou para os serviços dos Correios, tudo através de processo 

automatizado, enquanto a mercadoria ainda vai ser coletada no dia do faturamento 

ou até dias após o faturamento, para ser transportada geralmente a um centro de 

distribuição para posterior ser enviada ao cliente, o que explica da mesma chegar 

após o boleto de cobrança. 

 

2.2.4.3 Falha no Processo de Verificação de Mercadoria 

 

A verificação de mercadoria efetuada pelos FIDCs apresentam falhas apesar 

de toda a tecnologia existente no mercado, os FIDCs ainda utilizam-se da confiança 

e relacionamento, e as verificações de recebimento de mercadoria são via telefone, 

ou seja, atualmente os FIDCs exigem o número de telefone dos sacados no Arquivo 

Remessa (CNAB), que são enviado a eles. Neste arquivo constam os dados dos 

títulos negociados incluindo números dos telefones para eles entrarem em contato 

com os sacados, isso para os mesmos confirmarem o recebimento da mercadoria.  

Quando se tratam de empresas más intencionadas (golpistas) e em conluio 

entre si, as mesmas vão confirmar todos os dados solicitados pelos FIDCs, 

validando o título, e o FIDC vai considerá-lo como verificado e aguardará (em vão) a 

liquidação do mesmo. Por este motivo o sistema é vulnerável e precário, e não se 

deve confiar desta maneira em algumas empresas existentes no Mercado. Existem 

sistemas e validações para inibir e coibir fraudes e golpes no Sistema Financeiro, 

mas até o presente momento nenhum sistema para coibir a emissão de Notas 
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Fiscais Eletronicas Simuladas, gerando com isso prejuízos contra as Instituições 

Financeiras. 

Soares (2010) reforça a relação de confiança entre factoring e empresa 

cedente da seguinte maneira dizendo: “Sendo o contrato de Factoring fortemente 

dependente da relação de confiança que faturizador tem com a faturizado e 

considerando a relação de cessão de documentos versus financiamento, é clara a 

hipótese de ilicitudes nesse tipo de contrato”. 

Após alguns dias do fechamento da Antecipação de Recebíveis - uma 

quantidade de dias suficiente para a mercadoria ser entregue pela Transportadora - 

o FIDC através de seu departamento de checagem entra em contato com o sacado 

para confirmar o recebimento da mercadoria. E existem dois tipos de vendas:  

 

 Venda legítima: o sacado confirma os dados solicitados, tais como: 

recebimento da mercadoria, valor da nota fiscal e quantidade de 

parcelas, enfim todos os dados solicitados pelo atendente para 

confirmação da venda e para a checagem ser finalizada.  

 Venda ilegítima (simulada ou fria): o sacado também fará a confirmação 

de recebimento da mercadoria, confirmará os dados e dará todas as 

informações solicitadas pelo departamento de checagem do FIDC, a 

checagem será finalizada, mas todas as informações serão falsas. 

 

Houve repetições durante a produção deste trabalho, que o atual processo 

de Verificação de Mercadoria é falho e vulnerável, isto devido aos fatos 

mencionados no item anterior onde o sacado pode confirmar o recebimento da 

mercadoria sem tê-la recebido, e confirmar todos os outros dados pelo fato de ter 

combinado com a empresa cedente (tomadora do recurso), e para o departamento 

de Checagem do FIDC – departamento responsável pela verificação de entrega de 

mercadoria - o processo também se encerrou, mas desta vez o FIDC nem imagina 

que acabou de ser vítima de um golpe e terá que absorver todo o prejuízo. 
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2.3 BUSINESS INTELLIGENCE (B.I.) 
 

Sezões, Oliveira e Baptista (2006) conceituaram Business Intelligence como 

lato e generalista, hoje relacionado com uma determinada categoria de processos de 

negócio, aplicações de software e tecnologias específicas. As suas metas 

fundamentais são, genericamente, recolher dados, transformá-los em informação 

(através de descoberta de padrões e tendências) e, sequencialmente, informação 

em conhecimento útil e oportuno para a tomada de decisão. 

Álvaro e Davi (2011) defendem que no atual cenário de negócios, a 

diferenciação e a busca por um desempenho de destaque, seja a empresa de que 

ramo for, dar-se-ão por meio da utilização de recursos que visam à execução ótima 

das atividades, em paralelo à redução de seus custos. Por intermédio dos elementos 

da tecnologia de informação, é possível armazenar e acessar de maneira eficaz e 

estruturada, informações sobre fornecedores, clientes e suas tendências de 

consumo, concorrentes e demais elementos de gestão da própria empresa, além de 

viabilizar a interlocução dos participantes, bem como a análise dos dados obtidos, no 

sentido de operar de maneira segura e objetiva. 

Business Intelligence refere-se à simbiose entre gestão e tecnologia, é um 

processo produtivo cuja matéria-prima é a informação e o produto final o 

conhecimento. Tudo se baseia, portanto, em planear, gerir e controlar a informação 

de forma a criar e a distribuir conhecimento de forma optimizada (Carlos Sezões, 

José Oliveira e Miguel Baptista, 2006). 

Business Intelligence é o recurso do qual as tecnologias de informação 

lançam mão para desafiar o volume de dados multiplicados a todo tempo no 

ambiente empresarial. Os desafios enfrentados pelas empresas viabilizam a 

produção de tecnologias que se prontifiquem a atendê-las (ÁLVARO; DAVI, 2011). 

Business Intelligence (BI) “é um termo guarda-chuva que inclui arquiteturas, 

ferramentas, bancos de dados, aplicações e metodologias”. Entretanto, em virtude 

de ser uma expressão livre de conteúdo, pode transmitir significados diversos, 

gerando certa confusão em torno desse conceito (TURBAN, 2008). 

O Business Intelligence se conecta a fonte de dados onde existem regras 

para extração dos mesmos originando a criação das nuvens. As nuvens são 

informações tratadas, corrigidas, ou seja, pronta para a aplicação. Na nuvem que se 
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determina as chaves de conexões das bases de dados tratados para utilização nas 

várias áreas da empresa, tais como: Financeiro (Contas a Receber e Contas a 

Pagar), Fiscal, Comercial, Logísticas e demais departamentos. 

Para a existência de um sistema de B.I., o mesmo deve estar interligado a 

infraestrutura da empresa e sua gestão, ou seja, estar ligado a todos os processos 

feitos diariamente pelos usuários para abastecimento das fontes de dados. Com 

todos os dados disponíveis o desenvolvedor gera interfaces para interação com os 

usuários ou Diretoria para geração de informações para tomada de decisão. 

Ceci (2012) explica que no FLUXOGRAMA 4:  

“A arquitetura de B.I. trazem alternativas para os três subsistemas 
apresentados na arquitetura clássica dos sistemas de apoio à decisão. No 
subsistema de dados são utilizados geralmente repositórios do tipo Data 
Warehouse, esses, geralmente, utilizam-se da modelagem dimensional. A 
partir dos dados operacionais provenientes dos sistemas de informação da 
organização, organiza-os na forma de dimensões e fatos para auxiliar a 
etapa de análise. Os subsistemas de modelo da arquitetura clássica de 
SAD são atendidos por ferramentas de mineração de dados (Data mining), 
essas têm como função explicitar as informações e conhecimentos 
implícitos nas bases de dados da organização”. 

 

FLUXOGRAMA 4 - ESTRUTURA TÍPICA E SIMPLIFICADA DE UM SISTEMA 

TECNOLÓGICO DE BUSINESS INTELLIGENCE 

 
    FONTE: Carlos Sezões, José Oliveira e Miguel Baptista (2006). 

 



78 

 

Os conceitos dos elementos acima demonstrados no FLUXOGRAMA 4 

serão compactados, pois o objetivo deste trabalho não é demonstrar a finalidade do 

Business Intelligence, mas utilizá-lo para demonstrar se é possível ou não a 

verificação de mercadoria automatizada, neste sentido os elementos acima 

demonstrados são: 

 

 Módulo de ETL (extration, transformation and loading) – Componente 

dedicado à extração, ao carregamento e à transformação de dados. É a 

parte responsável pela recolha das informações nas mais diversas fontes 

(sistemas ERP, arquivos TXT ou planilhas Excel); 

 Data Warehouse/Data Marts - Locais onde ficam concentrados todos os 

dados extraídos dos sistemas operacionais. A grande vantagem de ter 

um repositório de dados separados consiste na possibilidade de 

armazenar informações históricas e agregadas, construindo assim um 

melhor suporte para as análises efetuadas a posteriori; 

 Front-end – Parte de um projeto de B.I. visível ao usuário. Pode 

consubstanciar-se em forma de relatórios padronizados e ad hoc, portal 

de intranet/Internet/Extranet, análise OLAP e funções diversas como data 

mining ou forecasting (projeções de cenários futuros baseados em 

determinadas premissas) (TURBAN et al., 2008). 

 

Turban et al. (2008) detalha os quatro componentes da estrutura 

demonstrada acima de outra maneira: Data Warehouse é um banco de dados 

estruturado para oferecer suporte à tomada de decisões gerenciais. Esse tipo de 

banco de dados contém uma grande variedade de elementos que ensejam a 

construção de uma imagem coerente das condições da organização em um 

determinado período no tempo.  

A ideia principal de um DW é fornecer uma infraestrutura de banco de dados 

que esteja sempre online e contenha todas as informações dos sistemas 

operacionais da empresa, incluindo dados históricos. As ferramentas são quaisquer 

tipos de software que permitam ao usuário criar relatórios e consultas sob demanda, 

além de realizar análises de dados.  
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Essas ferramentas surgiram originalmente com o nome de processamento 

analítico online (do inglês, Online Analytical Processing - OLAP); Business 

Desempenho Management, segundo Turban et al (2008), é considerado o 

componente final do processo de Business Intelligence. Este utiliza a análise, a 

geração de relatórios e as consultas de B.I. com o objetivo de aperfeiçoar o 

desempenho geral da organização; e Interfaces de usuários são as ferramentas de 

visualização que apresentam as informações de uma maneira compreensível aos 

usuários. Estas podem ser dashboards (fornecem uma visão abrangente e amigável 

dos indicadores chaves de desempenho e suas tendências e exceções), cubo 

multidimensional de dados e, até mesmo, realidade virtual em alguns casos 

(TURBAN et al., 2008). 

A arquitetura de B.I. traz alternativa para os três subsistemas apresentados 

na arquitetura clássica dos sistemas de apoio à decisão. No subsistema de dados 

são utilizados geralmente repositórios do tipo Data Warehouse, esses, geralmente, 

utilizam-se da modelagem dimensional. A partir dos dados operacionais 

provenientes dos sistemas de informação da organização, organiza-os na forma de 

dimensões e fatos para auxiliar a etapa de análise. Os subsistemas de modelo da 

arquitetura clássica de SAD são atendidos por ferramentas de mineração de dados 

(Data mining), essas têm como função explicitar as informações e conhecimentos 

implícitos nas bases de dados da organização (TURBAN et al., 2008). 

 

2.4 ESTADO DA ARTE 
 

Ferreira (2002) destaca que nos últimos quinze anos tem produzido um 

conjunto significativo de pesquisas conhecidas pela denominação "estado da arte" 

ou "estado do conhecimento". Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem 

trazer em comum o desafio de mapear e de discutir certa produção acadêmica em 

diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões 

vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 

formas e em que condições têm sido produzidas dissertações, teses, publicações 

em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. 

O autor encontrou dificuldade no tocante ao estado da arte relacionado ao 

trabalho, ou seja, foram feitas diversas pesquisas sobre: financiamento às pessoas 
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físicas; venda a prazo; alavancagem; formas de pagamento; financiamento; enfim, o 

Brasil é um dos países no mundo que efetuam a venda à prazo relacionada ao 

trabalho. O tema do trabalho busca evitar a fraude, ou seja, atuar na prevenção do 

problema, e para ser mais exato, atuar na verificação de mercadoria, e este assunto 

é cultural, encontrado somente nos modos operandis brasileiro, vender a prazo. 

 No Brasil a maioria dos artigos, publicações, dissertações, teses, 

relacionados ao tema advém do Direito Comercial, e buscam reparar danos 

causados as vítimas, sejam elas as Instituições Financeiras (venda simulada / 

duplicata fria) ou os clientes (sacados que protestos indevidos relacionados à venda 

simulada / duplicata fria). A seguir são apresentados alguns estudos relacionados ao 

tema encontrados no Brasil.  

Liso (2005) destaca que a emissão de duplicatas “frias” ou “simuladas” é 

prática bastante usual no Brasil. Causa prejuízos aos empresários, especialmente 

aos pequenos, que muito frequentemente surpreendem-se com protestos indevidos 

de títulos em seus nomes, com graves consequências creditícias aos seus fundos de 

comércio. Na compra e venda mercantil, pelo contrato de compra e venda, um dos 

contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe 

certo preço em dinheiro, conforme disposto no art. 481 do novo Código Civil. 

O trabalho pretende inibir a emissão das referidas duplicatas frias ou 

simuladas citadas por Liso (2005), porém para isso precisará envolver um terceiro na 

verificação de mercadoria, pois das Notas Fiscais Simuladas (Frias) são frutos de 

vendas sem lastro, ou seja, sem mercadoria, sem garantia. Seguindo esta mesma 

linha de raciocínio Beltrame (2011), defende que toda nota fiscal emitida, geradora 

de duplicata, necessita de um aceite para ter validade. Porém o aceite não é 

obrigatório para as instituições Financeiras, ou seja, as mesmas fazem antecipação 

de recebíveis mesmo sem o aceite do sacado (empresa que comprou a mercadoria). 

Beltrame (2011) defende que a duplicata, título do Direito brasileiro, tem 

como particularidade a obrigatoriedade de aceite, esta decorrente da necessidade 

de uma relação jurídica prévia de compra e venda mercantil, ou de prestação de 

serviços, para que somente então ela possa ser emitida. Assim, se o devedor não 

apuser o aceite (sua assinatura no campo específico, assumindo, assim, a obrigação 
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cambiária), o credor pode supri-lo, protestando a cártula em tempo hábil e desde que 

tenha o comprovante acima indicado.  

Teixeira (2014) em seu artigo menciona os problemas ocasionados por uma 

duplicata sem aceite ou sem devolução. No caso de um protesto à uma empresa 

onde seus títulos são oriundos de uma venda simulada (duplicata fria) e o FIDC que 

as enviou a protesto, não terá efeito nenhum, a não ser gerar mais custo para o 

FIDC, pois as empresas que aplicaram o golpe estavam em conluio, as duplicatas 

poderiam até ter aceite do sacado, mas não haveria o que fazer a não ser assumir 

todo o prejuízo. Ele menciona também que para protestar, o FIDC precisaria do 

comprovante de entrega da mercadoria, mas isso não é formalidade dos FIDCs e os 

mesmos não solicitam comprovante de entrega, pois suas verificações de 

mercadoria são feitas por telefone. 

“Quanto à execução judicial da duplicata ou triplicata aceita, protestada ou 
não, a petição deve ser instruída com o título (LD, art. 15, I). Porém, para a 
execução judicial de “duplicata sem aceite” ou “duplicata não devolvida”, 
será necessária a prova do protesto juntamente com o comprovante de 
entrega da mercadoria ou prestação de serviço a fim de instruir a petição 
(LD, art. 15, II)” (TEIXEIRA (2014, p.7). 

 

 

Ele menciona também a possibilidade de assinaturas dos documentos 

eletrônicos gerados, mais novamente não há o que fazer quando se trata de golpe, 

pois as empresas golpistas assinam eletronicamente todos os documentos, mas isso 

não garante pagamento, nem nenhum tipo de ressarcimento de prejuízo. A 

assinatura eletrônica de documentos somente agiliza os procedimentos relacionados 

à operação de Antecipação de Recebíveis fazendo com que o recurso seja liberado 

rapidamente. 

“A emissão de título de crédito por computador tem recebido a denominação 
de título de crédito eletrônico ou virtual, ou seja, é o título emitido por meio 
eletrônico, não materializado em papel (o título é real, mas não é impresso 
em papel). Esse fato pode ser tido como uma exceção ao princípio 
cambiário da cartularidade. Além disso, pode trazer implicações para a 
execução judicial do credor contra o devedor e coobrigados” (TEIXEIRA 
2014, p.12). 

 

Fernandes e Teixeira (2011) buscam responsáveis pelo protesto de um título 

emitido sem o consentimento do sacado, este tema é bastante relevante quando o 

sacado não tem conhecimento da Nota Fiscal emitida, podendo ser classificada 

como Fria. Porém em caso de golpe não adiantaria achar responsáveis, pois um 
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protesto onde a venda é simulada nunca será reclamado, pois se assim o fizer a 

empresa golpista estaria assumindo responsabilidade pelos atos ilegais. 

“A responsabilidade civil e criminal das pessoas envolvidas no ato de 
protesto do boleto bancário serviu apenas para trazer elementos 
fundamentais ao desenvolvimento de tais temas por aqueles que porventura 
por eles se interessarem, debruçando-se a analisá-los detalhadamente nos 

âmbitos do Direito Civil e Penal” (FERNANDES, 2011, p.5). 
 

“O trabalho tem como objetivo revelar a possibilidade de imputação de 
responsabilidade civil às instituições financeiras que deixam de tomar as 
cautelas necessárias, apontando indevidamente a protesto o boleto 
bancário” (TEIXEIRA 2014, p.9). 

  

Junior (2010) cita “duplicata simulada como os delitos mais frequentes em 

nossa sociedade capitalista”, e a “enquadra no Código Penal, art. 172, emitir fatura, 

duplicata ou nota de venda que não corresponda a uma efetiva transação comercial, 

pondo-as em circulação, com o seu desconto em bancos, por exemplo,”. O autor 

citou o exemplo de desconto em Bancos, mas este tipo de golpe acontece com 

praticamente todas as instituições financeiras, ou melhor, todas que tem em seu 

portfólio o desconto de duplicatas (Antecipação de Recebíveis). 

Romão e Oliveira (2014) “aponta algumas fraudes que as empresas de 

Factoring podem sofrer, dentre elas menciona a duplicata simulada. Conceito; Pena; 

Consumação; Como se aplica numa operação de Factoring”. Porém não sugere nem 

procura soluções para as fraudes ocorridas nas Factorings, aplicadas igualmente a 

Bancos e FIDCs, mais cita em seu artigo a fragilidade do processo de seleção da 

carteira de recebíveis, ou seja, da compra dos títulos (Direitos Creditórios): 

“O infrator que usa esse tipo de dispositivo, normalmente, está passando 
por uma crise financeira em sua empresa e vê essa oportunidade de fraudar 
devido à relação de confiança que tem com a empresa de fomento e o 
sistema falho de confirmações que possuem” (ROMÃO; OLIVEIRA, 2014, 
p.6). 

 

Miranda (2009) da ênfase no prejuízo que a duplicata simulada ou fria causa 

ao empresário que tem seu nome protestado indevidamente. 

Este trabalho também aborda o tema, e em casos onde o empresário recebe 

duplicatas sem ter efetuado compra, o FIDC novamente não tem o que fazer a não 

ser assumir o prejuízo das duplicatas e ainda em casos mais extremos, o mesmo 
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tem que reparar o dano causado ao sacado, protestado indevidamente, pois é 

obrigação do FIDC validar os recebíveis adquiridos em suas operações. 

Oliveira (2014) em seu trabalho sobre Fraude em Licitações aponta as 

empresas de Contabilidade Forense11como forma de prevenção contra fraudes “[...] 

controles internos eficientes e que estes sejam regularmente monitorados e 

melhorados por uma auditoria interna atuante e eficaz [...]”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
11“é a aplicação de habilidades de contabilidade e investigação a assuntos envolvendo desempenho 

financeiro, disputas, ou onde há riscos, preocupações ou alegações de fraude ou outra conduta 
irregular”. Gomide 2008. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são descritos o método atual e o método proposto no 

trabalho, às empresas e os softwares existentes que serão utilizados no processo. E 

para viabilizar todo o processo é necessária à geração dos arquivos para coleta, 

entrega e acompanhamento de mercadoria, gerando informações no Business 

Intelligence, simulando o sistema do FIDC.  

Para uma empresa gerir e administrar seus dados e informações do dia-a-

dia, a mesma necessita de um software. Geralmente as empresas utilizam sistemas 

Enterprise Resource Planning (ERP), estes sistemas têm capacidade de auxiliar os 

diversos setores da empresa, tais como: Recursos Humanos, Contabilidade, 

Controladoria, Departamento Fiscal, Faturamento, Logística, Financeiro, Contas a 

Pagar, Contas a Receber, Cobrança, Comercial, Marketing e até a Diretoria, mas 

para fim deste trabalho, serão estudadas somente informações financeiras e de 

logística. 

Antes de avançar no processo de Antecipação de Recebíveis e Verificação 

de Mercadoria é preciso saber que as empresas já utilizam um sistema ERP, citado 

acima, para controle de suas operações. A empresa cedente tem suas mercadorias 

transportadas por diversas Transportadoras existentes no mercado, ou seja, já existe 

uma comunicação da referida mercadoria, entre a empresa contratante e a 

Transportadora. O processo consiste no envio de arquivos.txt entre ambas as 

empresas com layout chamado Proceda. Este layout já teve algumas atualizações e 

a última versão é a 5.0. 

Portanto as empresas e as transportadoras já se utilizam de comunicação 

(arquivos) entre elas referentes as mercadorias transportadas, as empresas e os 

FIDCs também se utilizam de comunicação em suas operações de Antecipação de 

Recebíveis, portanto o método proposto pretende unir os arquivos existentes na 

tentativa de aperfeiçoar o processo de verificação de mercadoria. 

O sistema ERP utilizado pela empresa (cedente) gera um arquivo (NOTFIS) 

com todos os dados referentes às mercadorias vendidas e que serão coletadas 

pelas transportadoras. Portanto somente após recebimento do arquivo enviado pela 

empresa cedente a Transportadora terá condições de enviar os arquivos referente o 
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que esta em transporte, que são os arquivos CONEMB e OCOREN. Os mesmos são 

utilizados pelas empresas para possibilitar o gerenciamento das informações do 

departamento de logística, acompanhando a mercadoria desde o embarque até o 

seu destino (entrega). 

O mesmo sistema ERP que gera informações entre empresa cedente e 

Transportadora, geram as informações financeiras, que possibilitam as operações de 

Antecipação de Recebíveis junto ao FIDC, os arquivos são chamados: 

 

1 Arquivo CNAB - com as informações dos títulos a serem antecipados, layout 

criado pelos Bancos para facilitar a troca de informações Banco x Empresa; 

2 Arquivo XML - com as notas fiscais eletrônicas contidas na operação, exigido 

pelos Fundos de Investimentos para aumentar a segurança das operações. 

Assim podem acompanhar as notas fiscais junto a Receita Federal e ver se a 

mesma foi cancelada. 

 

A junção dos arquivos mencionados foi simulada em um Business 

Intelligence (B.I.), disponibilizado por uma empresa de confecção do Noroeste do 

Paraná, e o Business Intelligence simulou o sistema do Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios (FIDC). O mesmo recebeu as informações da empresa cedente 

referente à operação e os arquivos referente a mercadoria. 

A empresa de confecção utiliza um sistema ERP para gerar os arquivos de 

antecipação de recebíveis (CNAB e XML) e também gera o arquivo NOTFIS enviado 

as transportadoras.  

 

3.1 APLICAÇÃO DO BUSINESS INTELLIGENCE (B.I.) 

 

Muito utilizado por empresários no Brasil e no Mundo, o Business 

Intelligence é uma ferramenta que auxilia na tomada de decisão através de relatórios 

prontos. Estes relatórios são desenvolvidos através de um banco de dados que 

depois de tratado geram as mais variadas informações (Contábil, Financeira, 

Comercial, Logística, etc.). 



86 

 

Com ajuda de um desenvolvedor utilizando o Business Intelligence (B.I.), 

conhecimentos Financeiros, um banco de dados armazenado em nuvem, tratados e 

higienizados, ou seja, prontos para manuseio e utilização, foram feitas diversas 

simulações. O método proposto tem por finalidade gerar informações suficientes 

para tomada de decisão dos Fundos de Investimento, mas para isso é preciso ser 

feita a interação dos departamentos: Financeiro com a Logística, ou seja, cruzar 

informações de uma operação Financeira (Antecipação de Recebíveis) feita com o 

FIDC com as informações do transporte de mercadoria para atingir o objetivo 

principal deste trabalho. 

 

3.2 PROCESSO DE TROCA DE ARQUIVO (COMUNICAÇÃO) 

 

O sistema ERP possibilita a geração do arquivo chamado NOTFIS (Nota 

Fiscais) pela empresa Contratante do Frete (Embarcadora), este arquivo é gerado 

opcionalmente (nem todas as empresas que contratam uma Transportadora têm o 

nível de controle necessário para controle das mercadorias embarcadas) e 

transmitido para a Transportadora responsável pela entrega das mercadorias. 

Visando fornecer uma cópia eletrônica das Notas Fiscais emitidas, para facilitar a 

emissão dos Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas. Este arquivo 

também pode ser utilizado por uma transportadora para enviar dados das notas 

fiscais a serem entregues por outra transportadora, para atender o processo de 

redespacho. 

NOTFIS (Dados de Notas Fiscais) é uma mensagem gerada pelo cliente 

com o objetivo de transmiti-la ao transportador com os dados das Notas Fiscais 

emitidas e geradas previamente, para que se possa realizar o referido transporte 

sem nenhum tipo de incidência (EDICOMGROUP, 2014). 

A FIGURA 7 demonstra onde é gerado o arquivo NOTFIS. Com formato de 

texto (TXT) o arquivo contém todos os dados referentes à mercadoria a ser 

embarcada ou coletada, tais como:  

Empresa – é a empresa que esta embarcando a mercadoria; 

Transportadora – neste campo coloca-se a transportadora que fará o 

transporte da mercadoria; 
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Data – é a data do dia em que a mercadoria esta sendo coletada; 

Nr. Nota Fiscal – neste campo é necessário preencher em caso de envio de 

uma nota fiscal ou um intervalo de notas, mas o normal é coletar todas as notas do 

dia referente à Transportadora. 

Minuta – quando gera o arquivo, o mesmo grava um número, e em caso de 

necessidade faz busca da minuta para verificar existência da nota coletada. 

 

FIGURA 7 - TELA DO SISTEMA ONDE SÃO GERADOS OS ARQUIVOS NOTFIS 

 
        FONTE: Elaborado pelo autor (2016). 

 

Em um mesmo dia várias transportadoras podem fazer a coleta das 

mercadorias de uma empresa, ou seja, isso depende muito do faturamento e a 

região de entrega. Geralmente a empresa cedente utiliza-se de algumas 

transportadoras, isso devido ao custo do frete de cada uma, pois existem 

transportadoras que atendem determinadas regiões e não atendem outras, em 

contra partida existem outras transportadoras especialistas em regiões onde outras 

transportadoras não atuam, fazendo que a empresa cedente transporte suas 

mercadorias com várias transportadoras. 

A mensagem existente no layout Proceda converteram-se no Brasil, em uma 

das melhores vias para assumir os desafios da comunicação, necessária na cadeia 
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de distribuição. Trata-se de um conjunto de mensagens EDI, específicas para o setor 

Logístico, que permitem a fabricantes e transportadores intercambiar informação 

operacional de forma automática, mediante sistemas de comunicação eletrônica.  

Isto se traduz em um incremento na produtividade e na eficiência, atrelado a 

uma expressiva redução de custos. As comunicações do layout chamado Proceda 

são realizadas em um formato padronizado TXT, que inclui uma série de campos 

adicionais. Atualmente podem-se distinguir cinco tipos de mensagens, sendo duas 

delas de caráter obrigatório, ou seja, fundamentais para o fluxo de comunicação 

logística, e três mensagens consideradas condicionais, somente sendo utilizadas 

caso haja um prévio acordo entre ambas as partes (EDICOMGROUP, 2014). 

Utilizar do método proposto para auxílio de verificação de mercadoria 

diretamente com a Transportadora, e não utilizando mais através de processos 

ultrapassados são desafios para um futuro próximo, pois ambas as empresas 

(Cedente e Transportadora) podem gerar arquivos (citados abaixo) de comunicação, 

auxiliando os Fundos de Investimentos. 

Os arquivos são gerados no sistema ERP que tem em o layout chamado 

Proceda 5.0, este layout geram os arquivos com as informações pertinentes à 

mercadoria coletada (ou a coletar) pela transportadora. 

Os arquivos gerados com layout Proceda 5.0 são: 

 

 CONEMB (Conhecimento Embarcado) é gerado pelas Transportadoras 

para transmissão as empresas (Embarcadoras), visando fornecer uma 

cópia dos conhecimentos emitidos para viabilizar o transporte das 

mercadorias. Outro uso do arquivo CONEMB visa agilizar os processos e 

procedimentos de conferência, pagamento de frete, etc.: 

o Para uma transportadora enviar a outra transportadora os dados 

dos conhecimentos emitidos no processo de redespacho; 

o Para a transmissão dos conhecimentos das notas fiscais de 

entrada (processo de recebimento de Notas/Mercadorias dos 

Fornecedores com frete FOB – Free on Board). 
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CONEMB (Conhecimentos Embarcados) sua finalidade centra-se em 

disponibilizar ao cliente as informações dos Conhecimentos de Transportes 

Embarcados gerados pelo transportador (EDICOMGROUP, 2014). 

 

 OCOREN (Ocorrência na Entrega da Mercadoria) visa fornecer um 

posicionamento (status) a respeito da situação das entregas de 

mercadorias da empresa embarcadora junto aos seus clientes (se a 

entrega foi efetuada ou se não foi, se houve alguma devoluções, etc.) No 

anexo I são demonstrados os 213 códigos de ocorrências existentes que 

tem por objetivo acompanhar a mercadoria do embarque ao destino final. 

 

OCOREN (Ocorrência na Entrega) trata-se de uma comunicação realizada 

pelo transportador que informa a seu cliente o estado em que se encontra a 

mercadoria e sua situação de entrega (EDICOMGROUP, 2014). 

O método proposto sugere que o FIDC disponibilize para a empresa cedente 

um ambiente onde possa efetuar o up load dos arquivos CONEMB e OCOREN. Este 

novo ambiente pode se chamar de verificação de mercadoria automatizada. Neste 

método as transportadoras são de suma importância, pois é através delas que serão 

retiradas as informações sobre a mercadoria, principal peça na validação do 

processo. Com isso os FIDCs teriam suporte, segurança e confiabilidade, fator 

chave para ficarem mais atrativos e conseguirem mais Investidores. 

O cedente terá acesso a este ambiente no sistema do FIDC, porém com 

alterações para além das postagens tradicionais dos arquivos relacionados à 

operação de crédito, poder também, postar os arquivos (CONEMB e OCOREN) com 

as informações das mercadorias relacionadas à operação de crédito. Fazendo tais 

procedimentos a empresa cedente estará contribuindo para a verificação 

automatizada das suas operações, possibilitando uma melhor avaliação de sua 

empresa frente ao FIDC, consequentemente possibilitando alavancar seu crédito 

(Limite de Crédito) e até a possibilidade de ter um tratamento diferenciado, com 

taxas e tarifas reduzidas, afinal a empresa esta demonstrando para o FIDC que suas 

notas fiscais são saudáveis e os títulos são oriundos de venda confiável, ou seja, 

com lastro, performados, enfim, verificados! 
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Para Gobeti (2016, p.12): 

“Em relação aos riscos e mecanismos de reforço de crédito, apesar de os 
fundos estarem lastreados em direitos creditórios a performar, o que por si 
só colabora para a elevação do índice de risco, vimos que os mecanismos 
de reforço de crédito e gatilhos de segurança disponíveis no mercado são 
aplicáveis aos FIDCs não performados, de modo a possibilitar que sejam 
oferecidos mecanismos de reforço de crédito para mitigar eventuais riscos 
inerentes à operação e ou manter a operação atrativa para os investidores”. 

 

No FLUXOGRAMA 5 a demonstração de como fluirá os arquivos 

(informações) entre empresa x transportadora e empresa x FIDC, ou seja, a 

empresa cedente que tem por controle a troca de arquivos com a transportadora, 

disponibilizará os arquivos recebidos das transportadoras para o FIDC efetuar a 

validação das mercadorias embarcadas. 

 

FLUXOGRAMA 5 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE INFORMAÇÕES ENTRE A 

EMPRESA (EMBARCADORA), FIDC E TRANSPORTADORA 

 
                   FONTE: Elaborado pelo autor (2016) 

 

O método proposto por este trabalho terá a função de verificar se a 

mercadoria foi entregue em seu destino e se de fato existiu uma mercadoria junto à 
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Transportadora, com isso trará segurança para o processo, pois com a exigência 

dos arquivos (CONEMB e OCOREN) as empresas más intencionadas terão mais 

trabalho e custo, havendo a possibilidade de desistência da empresa má 

intencionada, fazendo com isso a redução de fraudes, pois o método proposto 

objetiva dificultar os golpes.  

Com o método proposto a verificação automatizada de mercadoria ganha 

um aliado, a Transportadora, com isso a empresa má intencionada para fraudar o 

processo de verificação de mercadoria, terá que enganar mais uma empresa 

envolvida. Mesmo com a alteração no processo de verificação de mercadoria, ainda 

haverá possibilidade de fraude, mas os envolvidos terão que planejar melhor o golpe 

para não serem descobertos. 

 

3.3 MÉTODO PROPOSTO 
 

Utilizando o Business Intelligence (B.I.) para demonstrar a possibilidade de 

utilização do método proposto, ou seja, o mesmo simulará a existência de um 

componente anexo ao sistema de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

(FIDC), e adicionará mais uma empresa ao processo de Verificação de Mercadoria, 

a Transportadora. 

Atualmente a transportadora não é parte integrante no processo de 

verificação de mercadoria, o que em parte facilita a fraude na operação de 

Antecipação de Recebíveis, ou seja, com a inclusão da mesma ao processo de 

verificação de mercadoria, se ganha um aliado na conferência e validação das 

operações. 

 Caso uma empresa má intencionada tenha a intenção de fraudar o método 

proposto de verificação automatizada de mercadoria, terá que causar prejuízo a 

Transportadora, pois para viabilizar uma fraude terá que enviar uma mercadoria 

qualquer ou um objeto para poder concluir o Golpe, e com isso a Transportadora 

não recebendo o pagamento pelo serviço prestado, também terá prejuízos 

financeiros, o que pode levar a mesma a analisar sua importância no processo de 

verificação de mercadoria, havendo a possibilidade de implantar procedimentos de 

coleta de mercadoria - não existente atualmente - e efetuar investimento na 

prevenção de fraudes. 
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O Business Intelligence simula o sistema do FIDC, ou seja, recebe as 

informações referentes à operação de crédito (arquivos CNAB e XML) e também os 

arquivos CONEMB e OCOREN, efetuando o processamento dos mesmos e 

iniciando imediatamente o processo de verificação automatizada de mercadoria. O 

anexo III demonstra o Fluxograma atual da operação de Antecipação de Recebíveis. 

 

3.3.1 Antecipação de Recebíveis com auxílio do método proposto 

 

O processo de Antecipação de Recebíveis com a utilização do método 

proposto de verificação automatizada de mercadoria receberá uma etapa adicional. 

Esta etapa dará mais credibilidade a todo o processo, pois serão isentas de pessoas 

fornecendo informações, com isso ganhará em “confiança”, e passa a ser utilizadas 

tecnologias para validar o processo. Abaixo todas as etapas utilizando o método 

proposto na operação de Antecipação de Recebíveis: 

 

1. Empresa cedente gera o arquivo CNAB, conhecido no mercado financeiro 

como arquivo Remessa, neste arquivo contam todas as informações dos 

títulos a serem antecipados e também o número da DANFE, conhecido como 

XML. A empresa faz o up load deste arquivo no site do FIDC. 

2. FIDC por sua vez recebe o arquivo e submete a avaliação pelo departamento 

de crédito. Os sacados de cada título são analisados e em caso de problema 

financeiro (restrições diversas) o FIDC pode recusar o título e não o antecipar. 

Todos os títulos aceitos fazem parte de um borderô de crédito e o recurso 

(reduzido juros e tarifas) é liberado na conta da empresa cedente. 

3. Esta etapa será inclusa na operação, ou seja, depois de finalizada a operação 

ao invés do FIDC aguardar alguns dias para iniciar a checagem da 

mercadoria, o mesmo exigiria da empresa cedente os arquivos CONEMB e 

OCOREN. Este primeiro arquivo (CONEMB) assim que o cliente enviasse 

para o FIDC através da mesma plataforma que foi feito o up load do arquivo 

CNAB, o FIDC já teria a informação de embarque das mercadorias de cada 

Nota Fiscal Eletrônica daquele borderô. O segundo arquivo (OCOREN) tem 

por finalidade rastrear a mercadoria até seu destino final. 
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A terceira e complementar etapa é de grande contribuição para o trabalho, 

isto pelo fato das informações terem sua origem em uma fonte confiável, a 

transportadora. Nesta etapa o FIDC tem a informação que a transportadora é 

portadora das mercadorias referente ao borderô antecipado. Esta informação é 

ausente nas operações atuais, ou seja, nas operações atuais o FIDC só começa a 

fazer a verificação de mercadoria após dias. 

Esta terceira etapa sendo do conhecimento da empresa cedente inibirá de 

forma parcial uma possível fraude ao processo de verificação de mercadoria, 

reduzindo a efetivação de fraude, objetivo principal do trabalho, porém a questão vai 

se aprofundar no processo de Antecipação de Recebíveis em sua totalidade. 

 

4. O que leva dias para início do processo de verificação de mercadoria passa a 

ocorrer no prazo máximo de 01 (um) dia, ou seja, com o recebimento do 

arquivo CONEMB o método proposto, simulado no Business Intelligence, 

valida as notas fiscais emitidas, ou melhor, confirma que a operação de 

crédito é valida. Caso o arquivo não confirme determinada nota fiscal o FIDC 

já pode questionar a empresa cedente pelo fato da “referida” nota fiscal não 

estar presente no arquivo CONEMB, já evitando uma fraude ou fazendo a 

empresa cedente se justificar, detectando uma má intensão (fraude) ou 

apenas um atraso nas informações (arquivos). 

5. Nos dias seguintes o Businnes Intelligence é alimentado pelos arquivos de 

rastreamento da mercadoria (OCOREN) fazendo as validações diárias ou , 

semanais, ou seja, até a verificação de um percentual aceitável pelo FIDC, 

quiçá até a verificação total (100%) das Notas Fiscais presentes na operação 

de crédito (Antecipação de Recebíveis). 

 

Anexo IV demonstra o Fluxograma proposto da operação de Antecipação de 

Recebíveis. 
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3.3.2 Testes de Verificação de Mercadoria 

 

De acordo com o desenvolvimento do método proposto no Business 

Intelligence, foram feitos diversos testes nas operações de crédito, ou seja, o B.I 

simulou uma plataforma no sistema do FIDC com a finalidade de efetuar as 

verificações de mercadoria. Para isso utilizou os arquivos e determinou 

procedimentos, tais como: 

 

 Recebimento do arquivo CONEMB; 

 Recebimento do arquivo OCOREN; 

 Verificar quantas transportadoras envolvidas nas operações; 

 Frequência de troca de informação; 

 Quantos dias efetuam-se a verificação; 

 

3.3.2.1 Primeira Operação Teste 

 

Na Primeira Operação Teste feita em 11/05/2016 junto a um FIDC12 foram 

utilizadas Notas Fiscais Eletrônicas emitidas em 10/05/2016, isso para testar e 

acompanhar o recebimento dos arquivos e a agilidade das transportadoras no 

processo. 

O processo para verificação de mercadoria se inicia com a coleta das 

mercadorias pelas transportadoras, e as transportadoras13 que coletaram as 

mercadorias no dia 10/05/2016 serão chamadas de:  

 

 Transportadora “A”; 

 Transportadora “B”; 

 Transportadora “C”; 

                                                 

 

 

 
12

 Não serão mencionados os FIDCs nem os valores das operações. 
13

 Terão seus nomes (razão social) omitidos em função do sigilo empresarial, pois tais informações 
poderiam de alguma maneira afetar positiva ou negativamente a imagem das empresas em questão, 
pois os dados e fatos apresentados no trabalho são verídicos. 
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 Transportadora “D”; 

 

Necessariamente nem todas as transportadas envolvidas na coleta do 

faturamento do dia 10/05/2016 estão na operação de crédito do dia 11/05/2016, isto 

porque não foram antecipadas todas as Notas Fiscais Eletrônicas faturadas no dia 

10/05/2016, portanto a FIGURA 8 demonstra somente as transportadoras envolvidas 

nesta operação. 

 

FIGURA 8 - TRANSPORTADORAS ENVOLVIDAS NA PRIMEIRA OPERAÇÃO 

TESTE 

 
   FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

No dia do faturamento e coleta das mercadorias, a empresa cedente enviou 

para cada Transportadora o arquivo NOTFIS com todos os dados necessários para 

transporte da mercadoria, neste arquivo constam as informações: CNPJ do cliente, 

endereço, mercadoria transportada, quantidade, peso, volume, enfim, todos os 

dados necessários para a Transportadora que coletou efetuar o transporte e 

entrega.  

Com este arquivo a Transportadora já tem possibilidade de gerar um arquivo 

CONEMB que atesta o recebimento da mercadoria pela Transportadora e a mesma 

emite o conhecimento de transporte, confirmando com isso a existência da 

mercadoria. Se os FIDCs no Brasil tivessem acesso a somente esta informação, o 

autor acredita que a mesma traria considerável contribuição para o processo de 

Verificação de Mercadoria.  

Como a operação aconteceu um dia após o faturamento, já existia a 

possibilidade da empresa cedente ter recebido das transportadoras o arquivo 

CONEMB, confirmando que a mercadoria coleta já foi embarcada. 
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Importante ressaltar que se o processo encerra-se neste momento, ou seja, 

após confirmação de embarque de mercadoria, o trabalho já contribuiria para a 

operação de Antecipação de Recebíveis junto aos FIDCs, pois atualmente não há 

esta confirmação, havendo “brechas” e possibilitando a ocorrência de fraudes. 

Em confirmação com o departamento de Logística da empresa Cedente, a 

Transportadora “B” e a Transportadora “C” enviaram o arquivo CONEMB 

corretamente, a Transportadora “A” enviou, porém com existência de problema no 

layout, a Transportadora “D” não enviou o arquivo por problema operacional. Vale 

ressaltar que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) não possuem 

arquivos de comunicação referente suas mercadorias coletadas e transportadas com 

as empresas cedentes. 

Na FIGURA 9 constam a data da operação, a data de emissão da(s) nota(s) 

fiscal(is), o nome da(s) transportadora(s) e as datas que houve recebimento das 

informações referente à entrega da(s) mercadoria(s). 

 

FIGURA 9 - RECEBIMENTO DO ARQUIVO CONEMB 

 
             FONTE: Elaborado pelo Autor (2016) 

 

Foi feito recebimento prontamente do arquivo CONEMB (Conhecimento de 

Mercadoria Embarcada) e verificou-se na FIGURA 09 que constaram linhas em 
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branco - não preenchida - e linhas que deveriam aparecer o nome das 

transportadoras que fizeram ou estão fazendo o transporte da mercadoria.  

Portanto as linhas preenchidas aparecem somente o nome da 

Transportadora “C” caracterizando que somente ela enviou o arquivo e as demais 

transportadoras envolvidas na operação não enviaram. O arquivo já validou a 

existência do transporte da mercadoria e também confirma a emissão dos 

conhecimentos de frete. 

 

FIGURA 10 - RECEBIMENTO DOS ARQUIVOS OCOREN 

 
 FONTE: Elaborada pelo autor (2016)  

 

A FIGURA 10 demonstra que na Primeira Operação Teste enviada no dia 

11/05/2016 havia uma quantidade de 97 notas fiscais, e como somente a 

Transportado “C” enviou informações, os dois tipos de ocorrências apuradas 

totalizaram 20 notas fiscais, sendo que 14 delas tiveram a Entrega Realizada 

Normalmente e 06 tiveram a Nota Fiscal Retida pela Fiscalização, esta informação já 

tem grande valor para o sucesso do trabalho, pois ela demonstra que é possível 

monitorar a mercadoria, ou melhor, foi feita a confirmação de movimentação de 

mercadoria, o que não há nas Verificações de Mercadoria efetuadas pelos FIDCs na 

atualidade. 

A FIGURA 11 demonstra a tela do Business Intelligence onde constam as 

faturas, a data de emissão das notas fiscais, a data em que ocorreu a operação de 

crédito e a transportadora que fez ou esta fazendo o transporte da mercadoria. 
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FIGURA 11 - FINALIZADO RECEBIMENTO DOS ARQUIVOS CONEMB 

 
                                           FONTE: elaborada pelo autor (2016) 

 

Após 05 dias da efetivação da operação de crédito e mesmo não ter 

efetuado o recebimento de todos os arquivos OCOREN, foram feitos novos testes e 

apuradas as informações constantes na TABELA 4:  

 

TABELA 4 - PERCENTUAL DE VERIFICAÇÃO NO DIA 16/05/2016 

 
 FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 



99 

 

Analisando as ocorrências da operação (TABELA 4) pode-se apurar que 

63,92% das mercadorias foram entregues, um percentual elevado em se tratando de 

primeiro teste, um índice bom que o Business Intelligence traria aos FIDCs, pois 

muitos FIDCs analisam somente uma parte da operação, ou seja, uma amostra ou 

um pequeno percentual, isto devido ao grande trabalho que teriam em determinados 

ramos de atividades, onde há muita pulverização de sacados. 

Outro dado relevante é o índice de 29,90% “sem informação”, que se da pela 

ausência dos arquivos OCOREN, ou seja, algumas transportadoras não enviaram os 

arquivos com a mesma frequência de outras. O restante não verificado, o FIDC 

poderia aleatoriamente solicitar o conhecimento de frete entregue, ou seja, a 

comprovação do recebimento da mercadoria pelo sacado. Porém isso varia de 

empresa para empresa e depende do histórico de relacionamento com o FIDC, ou 

seja, caso seja um cedente novo, é coerente verificar o maior percentual possível de 

uma operação, e em caso já haja um tempo de relacionamento e é sabido que este 

cedente tem bom comportamento, verifica-se somente uma parte do arquivo, pois já 

é suficiente para liberação de novas tranches14. Na pior das hipóteses o FIDC sabe 

da existência de uma mercadoria em trânsito. 

Exemplo: a empresa Cedente tem R$ 1.000.000,00 de Limite, mas com 

tranches de R$ 150.000,00, ou seja, ela somente pode fazer operações com valor 

máximo de R$ 150.000,00. Depois de verificado as duplicatas que o FIDC efetua 

liberação de outra operação. 

Segundo Ferabolli e Morais (2016, p.11): 

“Nos produtos financeiros estruturados, há instrumentos chamados de 
derivativos de crédito puros e há aquela denominada securitização, ambos 
utilizados para transferir o risco entre instituições financeiras, mas 
preservando características que os diferenciam dos demais instrumentos 
utilizados para esse fim. A primeira delas, comum a ambos ativos, 
personaliza-se na possibilidade de transformação do risco incorrido na 
distribuição das perdas atribuídas aos ativos utilizados como lastro, 
mediante a divisão desse risco em várias fatias, denominada tranches”. 

 

                                                 

 

 

 
14Tranches é um limitador por operação que o FIDC estipula para a empresa cedente e somente 
libera outra tranche após um percentual da Verificação de Mercadoria. 
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Os outros índices apurados demonstram que a mercadoria está em trânsito, 

ou seja, já está para ser entregue, esta retida por falta de pagamento na fiscalização 

interestadual, já foi ao destino e será reentregue, e uma ocorrência já chamaria a 

atenção do FIDC, que é a “Recusa por Divergência nas Condições de Pagamento”, 

que o alertaria para uma nota fiscal que provavelmente tem algum problema. 

Isto ocorre devido ao fato de não ter sido aceita a mercadoria pelo sacado, e 

o FIDC, atual dono da duplicata não poderá protestar a mesma em caso de não 

pagamento, o que levaria a empresa cedente a recomprar a duplicata com devido 

problema junto ao FIDC. 

No dia 16/06/2016 foi feita nova verificação em relação a recebimento dos 

arquivos OCOREN, porém os arquivos recebidos não trouxeram a informação de 

entrega realizada normalmente, ocorrência principal e esperada depois de 

determinado período. Porém, foi percebido que as transportadoras estão enviando 

novos arquivos OCOREN com outras informações retroativas, ou seja, existe a 

possibilidade da mercadoria já ter a ocorrência de entrega realizada normalmente, 

mas como as outras ocorrências fizeram parte da entrega, ainda continuam sendo 

enviadas. Isto para evitar problemas de falta de comunicação (informação) entre 

empresa cedente e Transportadora. As transportadoras também realizam de tempo 

em tempo envio de arquivos mais completos, ou seja, geram arquivos com um 

período de tempo de uma ou até duas semanas, para evitar erros relacionados. 

 

FIGURA 12 - RECEBIMENTO DO ARQUIVO OCOREN 

 
       FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 
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Na verificação feita em 16/05/2016 foram registradas 07 ocorrências e na 

verificação efetuada em 16/06/2016 conforme FIGURA 12, foram registradas 10 

ocorrências, mas o índice (63,92%) de confirmação de entrega realizada não se 

alterou, o que demonstra que esta havendo repetições das ocorrências para uma 

mesma nota fiscal.  

 

FIGURA 13 - REPETIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS 

 
     FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

Como se pode observar a nota fiscal 157587 (FIGURA 13) emitida em 

10/05/2016 teve 05 (cinco) ocorrências: 

 

1. Processo de Transporta já iniciado; 

2. Data da saída da Transportadora; 

3. Data da chegada à Transportadora (processo de redespacho); 

4. Data da saída na Transportadora; 

5. Nota Fiscal Retida pela Fiscalização. 

 

As FIGURAS 14 e 15 relatam o problema das repetições, onde na FIGURA 

14 esta ocorrendo o problema de repetição e contagem das ocorrências e na 

FIGURA 15 há a correção da quantidade e percentual verificado. 
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FIGURA 14 - VERIFICAÇÃO “COM” AS OCORRÊNCIAS REPETIDAS NO DIA 

20/06/2016 

 
    FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

FIGURA 15 - VERIFICAÇÃO “SEM” AS OCORRÊNCIAS REPETIDAS NO DIA 

20/06/2016 

 
 FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

A Primeira Operação Teste teve 94,85% das notas verificadas, um índice 

elevado considerando ser o primeiro teste feito com o Business Intelligence, porém o 

tempo da verificação foi acima do esperado, ou seja, 45 dias devido o 

desenvolvimento e alterações feitas no Business Intelligence durante as verificações.  
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3.3.2.2 Segunda Operação Teste 

 

Como se observou que na Primeira Operação Teste, obteve-se sucesso com 

a Transportadora “C”, ou seja, a mesma mostrou-se apta e ágil na troca de arquivos 

CONEMB e OCOREN, neste sentido foi utilizada esta transportadora para simular 

novas verificações das mercadorias, e também para manter o objetivo principal do 

trabalho, que é a verificação da mercadoria via arquivo. Portanto a simulação da 

operação de crédito (Antecipação e Recebíveis) foi feita utilizando a região desta 

transportadora, ou seja, foi feita uma operação com clientes (sacados) de São Paulo, 

cidade em que a transportadora atua, e em seguida foram feitas as Verificações de 

Mercadorias. 

A Segunda Operação Teste foi feita no dia 09/06/2016, conforme TABELA 5 

continham notas fiscais emitidas nas seguintes datas: 

 

TABELA 5 - DATA DE EMISSÃO DAS NOTAS DA SEGUNDA OPERAÇÃO TESTE 

 
                                                         FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

A FIGURA 16 tem a confirmação do recebimento do arquivo CONEMB, 

portanto o embarque da mercadoria pela Transportadora. Observa-se que com o 

recebimento do arquivo, consta na figura o nome da transportadora, os campos em 

branco correspondem às ocorrências não recebidas, e os campos preenchidos 

correspondem às ocorrências recebidas. 
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FIGURA 16 - TELA PARCIAL DO BUSINESS INTELLIGENCE REFERENTE 

SEGUNDA OPERAÇÃO TESTE 

 
   FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

Nesta operação foram selecionadas 54 notas fiscais das quais todas, como 

mencionado acima, tiveram suas mercadorias coletadas por uma única 

transportadora, a Transportadora “C”, e para confirmar a FIGURA 17 demonstra as 

transportadoras envolvidas na coleta e transporte da mercadoria. 
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FIGURA 17 - TRANSPORTADORAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 
 

 
 FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

1ª Verificação: No 10/06/2016, primeiro dia pós-operação, o arquivo 

CONEMB já havia sido recepcionado, isto devido às notas fiscais existentes na 

operação terem sido emitidas anteriores a data da operação, isto comprova que a 

mercadoria foi coletada e está em trânsito, e em alguns casos existem a 

possibilidade de as mercadorias referente a algumas notas fiscais já terem sido 

entregue aos destinatários (sacados). 

2ª Verificação: No 13/06/2016, segundo dia pós-operação, verificando o 

Business Intelligence, percebe-se que a informação mencionada acima - de que 

havia a possibilidade de algumas notas fiscais já terem sido entregues - se 

confirmou, totalizando 33 notas entregues. Conforme APÊNDICE 1, a verificação 

atingiu 61,11% da ocorrência: “entrega realizada normalmente”, porém 38,89% da 

operação não teve informação, ou seja, não teve arquivo OCOREN. 

3ª Verificação: No dia 15/06/2016 a verificação atingiu 64,81% com as 

ocorrências que caracterizam a entrega da mercadoria (entrega realizada 

normalmente e entrega fora da data programada), um aumento de 6,05% em relação 

à última verificação, informações com as ocorrências disponíveis no APÊNDICE 2. 

4ª Verificação: No dia 16/06/2016 a verificação atingiu 87,27% com as 

ocorrências que caracterizam a entrega da mercadoria (entrega fora da data 

programada e entrega realizada normalmente), um aumento de 34,66% em relação 

à última verificação, informações com as ocorrências disponíveis no APÊNDICE 3. 

5ª Verificação: No dia 14/07/2016 foi feita a última verificação de mercadoria 

referente à operação do dia 09/06/2016 e as ocorrências referente à entrega de 

mercadoria (entrega fora da data programada, entrega programada e entrega 

realizada normalmente) atingiram 92,59%, uma evolução de 6,10% em relação à 

verificação do dia 16/06/2016, informações com as ocorrências disponíveis no 

APÊNDICE 4. 
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3.3.2.3 Terceira Operação Teste 

 

No dia 14/06/2016 foi feita nova operação teste, a terceira operação, e como 

se pode observar na FIGURA 18, os campos “Nome da Transportadora” já estavam 

preenchidos, o que caracteriza duas coisas: que a empresa já havia recepcionado 

da transportadora o arquivo CONEMB e que a mercadoria já estava em trânsito 

quando foi feita a operação, informações de suma importância para um FIDC caso 

estivessem sendo enviadas. 

 

FIGURA 18 - TELA PARCIAL DO BUSINESS INTELLIGENCE REFERENTE 

TERCEIRA OPERAÇÃO TESTE 

 
 FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

Conforme já mencionado, as operações testes 02 e 03 foram efetuadas 

utilizando somente uma transportadora, o que é demonstrado no APÊNDICE 5. 

1ª Verificação: No dia 16/06/2016 foi recepcionado o primeiro arquivo 

OCOREN, onde a verificação atingiu 37,50% das ocorrências que caracterizam a 

entrega da mercadoria (entrega realizada normalmente), porém 54,17% das notas 

fiscais ainda não tinham informações da transportadora, os outros 8% haviam 

problemas a serem resolvidos, e informações com as ocorrências disponíveis no 

APÊNDICE 6. 

2ª Verificação: No dia 22/06/2016 a verificação atingiu 70,83% com as 

ocorrências que caracterizam a entrega da mercadoria (entrega realizada 
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normalmente) atingindo um aumento de 30,76%, informações estas disponíveis no 

APÊNDICE 7. 

Este teste teve sua verificação comprometida em função da falta de arquivos 

OCOREN, pois a transportadora teve um problema no envio dos arquivos 

impossibilitando a continuação dos testes. Apesar do problema ocorrido, foi atingido 

o percentual de 70,83% em apenas 06 dias úteis, o que em prática atenderia os 

FIDCs, que por sua vez estariam iniciando a verificação de mercadoria. 

 

3.3.2.4 Quarta Operação Teste 

 

Esta operação ocorreu no dia 01/07/2016 e para atestar a eficiência do 

método proposto, foram selecionadas 03 transportadoras, pois existe a possibilidade 

das mesmas compartilharem os arquivos (CONEMB e OCOREN) corretamente. A 

operação foi composta de 97 notas fiscais de sacados diversos. 

No dia 04/07/2016 apurou-se a primeira verificação, e conforme FIGURA 19 

demonstra na tela do Business Intelligence, 02 notas ficaram sem informação das 

Transportadoras, porém no dia 06/07/2016 esta informação foi enviada pela 

transportadora “A” e processada. Neste sentido a FIGURA 20 referente verificação 

do dia 06/07/2016 demonstra a confirmação de recebimento da informação. 

 

FIGURA 19 - TRANSPORTADORAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

COM FALTA DE 02 NOTAS FISCAIS 

 
   FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 
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FIGURA 20 - TRANSPORTADORAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 

COM AS INFORMAÇÕES COMPLETAS 

 
   FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

A FIGURA 21 demonstra informação do recebimento do arquivo CONEMB, 

isto significa que as transportadoras coletaram as mercadorias e irão efetuar as 

entregas.  

 

FIGURA 21 - TELA PARCIAL DO BUSINESS INTELLIGENCE REFERENTE A 

QUARTA OPERAÇÃO TESTE 

 
 FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 
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1ª Verificação: No dia 04/07/2016 a verificação de mercadoria automatizada 

atingiu 74,23% com as ocorrências que caracterizam a entrega da mercadoria 

(Entrega Fora da Data Programada e Entrega Realizada Normalmente). Este índice 

demonstrado na FIGURA 22 mostra-se relevante em relação data da operação.  

 

FIGURA 22 - 1ª VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA EFETUADA EM 04/07/2016 

 
  FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

2ª Verificação: No dia 05/07/2016 a verificação atingiu 84,54% com as 

ocorrências que caracterizam a entrega da mercadoria (Entrega Fora da Data 

Programada e Entrega Realizada Normalmente), um aumento de 13,89% em 

relação à última verificação conforme demonstrado na FIGURA 23. 

 

FIGURA 23 - 2ª VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA EFETUADA EM 05/07/2016 

 
      FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

3ª Verificação: No dia 06/07/2016 a verificação automatizada de mercadoria 

conforme demonstrado na FIGURA 24 atingiu 89,69 % com as ocorrências 

referentes as entregas das mercadorias (Entrega Fora da Data Programada e 

Entrega Realizada Normalmente), um aumento de 6,09% em relação à última 

verificação.  
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FIGURA 24 - 3ª VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA EFETUADA EM 06/07/2016 

 
  FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

4ª Verificação: No dia 07/07/2016 a verificação automatizada de mercadoria 

conforme demonstrado na FIGURA 25 atingiu 91,75% com as ocorrências que 

caracterizam a entrega da mercadoria (Entrega Fora da Data Programada e Entrega 

Realizada Normalmente), um aumento de apenas 2,30% em função da quantidade 

das notas pendentes, ou seja, restavam apenas 10 notas para serem entregues. 

 

FIGURA 25 - 4ª VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA EFETUADA EM 07/07/2016 

 
  FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

5ª Verificação: No dia 11/07/2016 a verificação automatizada de mercadoria 

conforme demonstrado na FIGURA 26 atingiu 93,81% com as ocorrências que 

caracterizam a entrega da mercadoria (Entrega Fora da Data Programada e Entrega 

Realizada Normalmente), uma variação de 2,25% em relação à última verificação. A 

variação é pequena, pois a Verificação de Mercadoria demonstra estar no final.  
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FIGURA 26 - 5ª VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA EFETUADA EM 11/07/2016 

 
      FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

6ª Verificação: No dia 13/07/2016 foi feita a última verificação automatizada 

de mercadoria e em relação à operação do dia 01/07, ou seja, 08 dias úteis após a 

mesma, o índice conforme demonstrado na FIGURA 27 atingiu 94,85% com as 

ocorrências que caracterizam a entrega da mercadoria (Entrega Fora da Data 

Programada e Entrega Realizada Normalmente), um índice relevante em 

comparação a um FIDC, pois o FIDC inicia sua verificação após alguns dias, ou seja, 

uma quantidade de dias necessários (geralmente 05 dias) para a mercadoria ser 

entregue ao destinatário, enquanto a Verificação Automatizada de Mercadoria inicia 

as confirmações no dia seguinte a operação. 

 

FIGURA 27 - 6ª VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA EFETUADA EM 13/07/2016 

 
 FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 
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4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Após acompanhar algumas operações de antecipação de recebíveis, 

efetuando as verificações de mercadorias, as mesmas geraram dados que serão 

apresentados e avaliados neste capítulo. 

A verificação de mercadoria efetuada pelo método proposto pôde confirmar 

um dia após operação, que existem de fato mercadoria envolvida no processo, isso 

contribui para a validação da operação, pois a confirma da mercadoria atesta a 

transação comercial entre cedente e sacado. 

O método proposto neste estudo conseguiu realizar a verificação através de 

fonte segura, automatizada, fazendo com que o processo iniba futuras operações 

fraudulentas, o tempo de verificação pode até ser maior que os dos FIDCs, porém os 

FIDCs se utilizam de procedimentos ultrapassados, e o mais preocupante, os FIDCs 

acreditam em verificações via telefone. 

Durante o trabalho foram feitos levantamentos sobre o recebimento do 

arquivo CONEMB (Conhecimento de Mercadoria Embarcada), ou seja, com quantos 

dias a empresa embarca sua mercadoria, informação fundamental para o Fundo de 

Investimento, e de acordo com o Business Intelligence (método proposto) 81,35% 

das notas fiscais da empresa estudada embarcam no mesmo dia do Faturamento.  

Isso faz o FIDC ficar tranquilo em relação à idoneidade da operação 

(Antecipação de Recebível), porém 1,19% das notas demoraram mais de 07 dias 

para embarcar, demonstrando “indício” de irregularidade, o que alertaria o FIDC na 

investigação e solicitação a empresa cedente de justificativa e/ou esclarecimento do 

problema encontrado, isto para não ser enquadrada como fraude. As informações 

mencionadas estão representadas na FIGURA 28 demonstrada no GRÁFICO 12.  
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FIGURA 28 - QUANTIDADE DE DIAS PARA EMBARQUE DA MERCADORIA 

 
                       FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

GRÁFICO 12 - PERCENTUAL REFERENTE QUANTIDADE DE DIAS PARA 

EMBARQUE DA MERCADORIA 

 
               FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

As 04 verificações de mercadorias mencionadas no Capitulo 3 que foram 

acompanhadas, tiveram seus dados resumidos na TABELA 6, e pôde-se observar a 

quantidade de dias que o método proposto conseguiu efetuar as verificações. Logo 

após a TABELA 6 será demonstradoa através de marcadores para ficar claro a todos 

os leitores. 
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TABELA 6 - VERIFICAÇÕES DAS OPERAÇÕES DE TESTE 

 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

Verificações em formato de marcadores: 

 

 40 dias - 1ª operação; 

 35 dias - 2ª operação; 

 08 dias - 3ª operação; 

 12 dias - 4ª operação. 

 

Após verificação das quatro operações, foram feitas as verificações de 64 

operações (aleatórias) anteriores ao desenvolvimento do método proposto, ou 

melhor, o Business Intelligence tem possibilidade de analisar operações retroativas, 

isto demonstrado na TABELA 7. 
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TABELA 7 - VERIFICAÇÕES ALEATÓRIAS DE MERCADORIAS 

 
                        FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 
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Dados retirados das 64 operações especificados na TABELA 7: 

 Média de clientes nas operações: 126  

 Média de notas nas operações: 140 

 Média de dias das Verificações: 20,92 dias 

 Mediana (dias): 18 

 Valor Máximo: 66 dias 

 Valor Mínimo: -3 dias (out liers) 

 Amplitude Total: 69 dias 

 Moda (dias): 18 

 Variança da População: 7,9198 

 Desvio Padrão: 2,8142 

 

A média nas verificações de mercadorias foi de 20,92 dias, com desvio 

padrão de 2,81 dias, ou seja, um prazo dentro dos ocorridos nos FIDCs.  

Na pesquisa realizada (GRÁFICO 13), 09 entrevistados responderam que 

finalizam a verificação de mercadoria entre 10 e 20 dias, e 03 responsáveis 

responderam acima de 20 dias, o que coloca o método proposto em vantagem em 

função da forma em que é feita a verificação, ou seja, de forma automatizada 

enquanto os FIDCs utilizam ainda em suas verificações o telefone. 

 
GRÁFICO 13 – PERCENTUAL DE TEMPO NO FIDC PARA FINALIZAÇÃO DA 

VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA 

 
             FONTE: Pesquisa (2016) 
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Em caso de implantação do método de verificação automatizada de 

mercadoria (proposto) pelo FIDC, o departamento de verificação de mercadoria - 

que têm um número grande de pessoas trabalhando no setor - poderão direcionar 

seus esforços em ocorrências apontadas pelo método proposto, tais como: 

devolução de mercadoria, recusa de mercadoria pelo sacado, mercadoria 

extraviada, retida na fiscalização, etc., ou seja, poderá auditar as informações 

recebidas e solicitar aos cedentes esclarecimentos, ao invés de entrar em contato 

com os sacados e ter que confiar nas informações coletadas. Os FIDC’s solicitarão 

as empresas cedentes solução - no sentido de esclarecimento - dos casos e até 

solicitar recompra dos títulos negociados ou até reduzir o número de pessoas do 

departamento, pois o método proposto realiza as validações de forma automatizada.  

Segundo dados coletados na pesquisa, 42,1% (GRÁFICO 14) dos 

entrevistados disseram que trabalham no departamento de Verificação do FIDC 

entre 05 e 10 pessoas, e outros 36,8% responderam que o departamento de 

verificação (checagem) tem mais de 10 pessoas trabalhando. 

 

GRÁFICO 14 - NÚMERO DE PESSOAS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO 

DE VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA DE UM FIDC 

 
     FONTE: Pesquisa realizada pelo autor (2016) 

 

Conforme relatado na pesquisa, uma amostra dos FIDCs realizam suas 

verificações de mercadoria por telefone, ou seja, como demonstrado no GRÁFICO 

15, 89,50% dos entrevistados responderam que utilizam o telefone como principal 

ferramenta de verificação de mercadoria. 



118 

 

GRÁFICO 15 - FORMAS UTILIZADAS NOS FIDCS PARA EFETUAR AS 

VERIFICAÇÕES DE MERCADORIAS 

 
        FONTE: Pesquisa realizada pelo autor (2016) 

 

Utilizar o telefone como principal instrumento de validação de entrega de 

mercadoria não se mostra prudente, isto em função da fragilidade do mesmo, ou 

seja, o sacado pode estar envolvido no golpe e contribuirá com as informações 

solicitadas pelo FIDC, porém as informações podem ser inverdades para benefício 

próprio e prejuízo do FIDC. 

Por último, e não menos importante, o método proposto de verificação 

automatizada de mercadoria detecta Notas Fiscais com indícios de fraude, ou 

melhor, Notas Fiscais sem número de conhecimento de frete, sem informação de 

transportadora, sem data das ocorrências ou sem descrição da Ocorrência, todas 

apontadas pelo Business Intelligence. Estas evidências de fraude precisam ser 

investigadas. Exemplo: uma nota fiscal sem transportadora, conhecimento de frete 

e/ou data da ocorrência não comprova a existência de mercadoria, e sem 

confirmação da mercadoria a Nota Fiscal pode ter sido inventada, ou seja, a venda 

pode ser simulada (fria). 

A TABELA 8 demonstra as Notas Fiscais Eletrônicas encontradas pelo 

Business Intelligence com evidências de fraude, onde o FIDC pode solicitar 

esclarecimento da empresa cedente ou solicitar recompra das devidas Notas Fiscais 

Eletrônicas (duplicatas) ou até, em caso de golpe, o FIDC poderá agir rapidamente 

evitando maiores prejuízos. 
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TABELA 8 - PERCENTUAL DE NOTAS FISCAIS COM INDÍCIO DE FRAUDE 

 
                              FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

O método proposto de verificação automatizada de mercadoria pôde 

detectar que: 14% das notas emitidas em Janeiro de 2016 poderiam ser 

questionadas pelo FIDC em relação a algum problema ou ausência de informação, 

porém vale destacar que se havia 14% com algum problema ou ausência de 

informação, 86% havia sido verificado, um índice muito importante para os FIDCs. 

Assim sucessivamente a TABELA 8 demonstra que na segunda coluna e eficiência 

das verificações, na terceira coluna (Nº Total Suspeito) os possíveis problemas e na 

quarta coluna (Percentual Suspeito) o percentual ou falta de informação. 

Esclarecimento sobre os indícios apresentados acima, ou seja, não significa 

que as Notas Fiscais Suspeitas são fraudes, mas sim apontadas para serem 

esclarecidas pela empresa cedente, pois os transportes das mercadorias citadasos 

abaixo não contem os arquivos utilizados no método proposto, portanto estes tipos 

de transportes serão ausêntes de informações referente a mercadoria: 

 

 Carro próprio;  

 Pelos Correios; 

 Transporte Aéreo; 

 O cliente retirou na empresa;  

 Vendas diretas aos representantes.  
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As mesmas foram relatadas para demonstrar que o método proposto tem 

potencial para identificar rapidamente problemas ou indícios de fraude podendo 

imediatamente solicitar esclarecimento da isenção de informação. 

A pesquisa efetuada pelo autor, para comprovar um ganho de eficiência nos 

FIDCs em relação a implantação do método proposto, fez uma pergunta às pessoas 

ligadas aos FIDCs: se houvesse a possibilidade de conseguir as informações sobre 

a mercadoria, com a transportadora e não mais direto com o sacado, se a mudança 

traria ganho? E a resposta mais representativa (GRÁFICO 16) foi que a contribuição 

enta entre 60% e 90%. 

 

GRÁFICO 16 - QUAL A ESTIMATIVA DE GANHO EM CASO DAS INFORMAÇÕES 

SEREM COLETADAS JUNTO AS TRANSPORTADORAS 

 
 FONTE: Pesquisa realizada pelo autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 DESAFIOS DA PESQUISA 

 

No primeiro contato com o desenvolvedor houve uma dificuldade inicial, pela 

não existência da ligação entre os dados financeiros com os dados fiscais. Isso 

impacta diretamente na criação do método de verificação de mercadoria devido à 

complexidade de encontrar os dados a serem utilizados, para em seguida corrigir, 

tratar e os deixar aptos para ser utilizado na nuvem, isto para que o Business 

Intelligence acesse e viabilize os dados. 

Para efetuar uma verificação de mercadoria pelo método proposto, ou seja, 

no ambiente do Business Intelligence foi preciso garimpar dados dentro do sistema 

ERP da empresa cedente e os transformar em informações, porem estas 

informações não estavam interligadas em uma única base de dados havendo a 

necessidade de interligar três bancos de dados em uma única plataforma de 

informações. 

O Departamento Fiscal e o Departamento Financeiro estavam interligados 

pela NOTA FISCAL, assim como o departamento Fiscal e o departamento de 

Logística estavam interligados também pela NOTA FISCAL, mas o departamento de 

Logística não estava interligado com o Financeiro responsável pela Antecipação de 

Recebíveis. O desenvolvedor teve que buscar funções em comum em cada 

departamento e fazer as interligações. A FIGURA 29 apresenta os setores tiveram 

que se interligar para possibilitar a verificação de mercadoria. 
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FIGURA 29 - INTERLIGAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS PARA POSSIBILITAR 

VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA 

 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

O trabalho precisou passar por várias adaptações para poder realizar os 

testes necessários, isto porque nem todas as Transportadoras são de porte 

médio/grande, tendo muitas vezes controles manuais de seus fretes e serviços, e 

não estão dispostas a fazerem investimentos em seus sistemas para atender os 

clientes que utilizam sistema de Logística sofisticado. Quando a Transportadora tem 

porte médio/grande dificultam o acesso às informações, pois a empresa cedente 

com as informações referente o frete, podem medir e questionar os valores (preços) 

da prestação de serviço. Quando a Transportadora tem porte médio/grande e tem 

sofisticado sistema de informação, são as empresas cedentes que não tem controle 

sobre suas mercadorias transportadas, ou seja, não tem departamento de Logística 

sofisticado que impõe a troca de arquivos como condição de operacionalização. 

Quando a transportadora detém as informações necessárias, ou seja, os 

arquivos com informação da mercadoria transportada, seu departamento de troca de 

arquivo não funciona corretamente, tendo que ser cobrada pelo departamento 

logístico das empresas cedentes. Muitas transportadoras terceirizam suas entregas, 

ou seja, efetuam redespacho, havendo com isso maior dificuldade na fluência das 

informações. 
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Detalhando a dificuldade no recebimento das informações pelas empresas 

de Transporte: quando o autor estava desenvolvendo o método proposto e 

precisando das informações (remessa e retorno dos arquivos) das Transportadoras, 

foi percebido em alguns momentos, não por todas as Transportadoras, a dificuldade 

das mesmas fornecerem as informações referentes às mercadorias transportadas, 

afinal disponibilizando as informações as mesmas teriam sua eficiência medida. 

Exemplo: caso a mesma esteja oferecendo uma prestação de serviço em 

determinada região com prazo de entrega de 03 dias e de acordo com as 

informações enviadas a mercadoria estava chegando ao destino em 05 dias, a 

Transportadora estaria atrasando em dois dias a entrega, com isso a empresa que 

contratou o serviço teria o direito de reivindicar à entrega atrasada, solicitar 

ressarcimento do valor pago ou solicitar redução do serviço de transporte futuros 

(frete). 

 

5.2 CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado neste trabalho, os Fundos de Investimentos em 

Direitos Creditórios (FIDC) são importantes para financiar as pequenas e médias 

empresas, mas em contra partida acabam sofrendo com fraudes, devidos as falhas 

na verificação da mercadoria das Notas Fiscais Eletrônicas adquiridas em suas 

operações. Diante dos resultados apontados pode-se afirmar que o método proposto 

contribui para o processo de verificação de mercadoria.  

Atualmente, de acordo com amostra da pesquisa feita pelo autor, o tempo 

médio em dias para efetuar verificação de mercadoria em um FIDC é de 14 dias, a 

verificação de mercadoria simulada na aplicação (B.I.) foi de 21 dias, portanto 

conclui-se que os FIDC efetuam a verificação em menos dias, porém confiam em 

informações facilmente manipuladas, enquanto o método proposto utiliza 

informações de fonte (transportadora) confiável.  

O autor utilizou os arquivos já existentes (CNAB e XML) em uma operação 

de Antecipação de Recebíveis com os arquivos das transportadoras (CONEMB e 

OCOREN) proporcionando auxílio ao Fundo de Investimento na checagem das 

Notas Fiscais negociadas. Pois foi possível identificar e ter conhecimento de todas 
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as funcionalidades (layouts) dos arquivos de comunicação existentes entre a 

empresa cedente e a Transportadora.  

Com auxílio de um Business Intelligence (B.I.) foram feitas simulações dos 

arquivos em uma aplicação e o método (proposto) de verificação de mercadoria 

automatizada foi implantado deixando todo o processo seguro e confiável, afinal, as 

informações deixam de ser extraídas dos sacados (empresas que “compraram” as 

mercadorias) e os FIDC recebem as informações referentes à existência de 

mercadoria referente a NF-e negociada direto da Transportadora. 

Com o processo automatizado, há a possibilidade de redução no número de 

colaboradores do departamento de Verificação tendo com isso um ganho financeiro. 

Outra possibilidade é a destinação dos colaboradores excedentes, ou seja, ao invés 

de reduzir o número de Colaboradores, o FIDC os desloca para outras funções, tais 

como: Controladoria e Auditoria no controle das mercadorias de seus clientes. 

Com os FIDCs utilizando-se do método de verificação automatizada de 

mercadoria, os mesmos tem que exigir os arquivos advindos das Transportadoras às 

empresas cedentes, isso inibe a emissão de notas fiscais sem lastro pelas empresas 

cedentes e pelas empresas más intencionadas, pois ambas teriam o conhecimento 

da existência de um sistema de validação automatizada ficando impedidas de 

operarem utilizando Notas Fiscais Eletrônicas sem lastro, objetivo principal neste 

trabalho. 

Conclui-se que com a utilização do método proposto qualquer problema 

relacionado à mercadoria será detectado e o Fundo de Investimento terá 

possibilidade de questionar rapidamente, isso faz com que em caso de tentativa de 

fraude ou mesmo efetivação da mesma, haverá a rápida detectação minimizando o 

prejuízo para o FIDC. 

Afastando empresas más intencionadas e em dificuldade financeiras, 

empresas estas que geram inadimplência e prejuízos aos FIDCs, os mesmos podem 

se auto-promover com o método proposto vendendo mais segurança e 

confiabilidade em sua carteira de recebíveis, com isso haverá a possibilidade de 

alavancar sua captação de recurso com potenciais Investidores existentes no 

mercado. 
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E as possibilidades de melhoria no processo de Verificação de Mercadoria 

não se restringem apenas aos FIDCs, pois existe possibilidade de atender às outras 

Instituições Financeiras que tem em seu portfólio a operação de crédito: Antecipação 

de Recebíveis. 

 

5.3 TRABALHOS FUTUROS 

 

Mesmo com a automatização do processo de verificação de mercadoria, o 

método proposto não é antifraude, como descrito no trabalho existe a possibilidade 

da empresa golpista enviar um objeto representando a mercadoria para a 

transportadora validar a NF-e e concretizar o golpe, porém o grau de dificuldade é 

maior que o atual, e caso haja a fraude, a detecção é rápida, com isso possibilita 

minimizar prejuízos. O autor sugere aos futuros pesquisadores o desenvolvimento 

de novos métodos ou softwares que detectam de fato a exata mercadoria 

industrializada pela empresa cedente, o produto “fim”, e quando detectado outra 

mercadoria que não a produzida na empresa, que haja uma manifestação da 

empresa cedente esclarecendo o objeto enviado. 

O presente estudo sugere ao órgão regulador do ramo de transporte, a 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a necessidade de ampliar as 

exigências às Transportadoras quanto à utilização do sistema PROCEDA, sistema 

este que possibilita a geração dos arquivos (CONEMB, OCOREN, DOCCOB) entre 

empresas e Transportadoras, pois o que se percebe no mercado é que as mesmas 

não se veem obrigadas a trabalhar com os arquivos, dificultando o controle de 

entrega das mercadorias das empresas. Porém é sabido que no Brasil a logística 

ainda é muito precária, ou melhor, tem muito espaço para melhorar, segundo 

pesquisa divulgada no site da revista EXAME em 21 de março de 2014, informando 

que o Brasil aparece em 65º lugar no Ranking Mundial. 

A partir da fundamentação teórica e prática apresentada neste estudo, 

sugere-se o fim da Nota Fiscal Simulada, neste sentido acredita que: somente com a 

união dos grandes players do Mercado Financeiro, tais como Receita Federal e os 

Bancos, para a exclusão da possibilidade de emissão das mesmas, portanto este 
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trabalho pretende sugerir estudos de caso sobre detecção de notas fiscais sem 

lastro nas Instituições citadas para dar continuidade a futuras pesquisas. 

O trabalho em questão deixa para futuros pesquisadores a sugestão de 

ampliar o método proposto a outras instituições financeiras que tem em seu portfólio 

operação de crédito de antecipação de recebíveis e que precisem efetuar a 

verificação de mercadoria, ou seja, checar se o título negociado esta pautado com a 

existência de mercadoria. 

Serão demonstrados processos semelhantes ao de verificação de 

mercadoria, ou seja, como é feita a checagem de mercadoria que possibilite a 

liberação do recurso nas operações de Antecipação de Recebíveis. Algumas 

empresas no Exterior exigem comprovante de entrega ou número do rastreamento, 

outras além de antecipar somente um percentual da operação, em torno de 80% a 

90%, também solicitam documentos que confirmam as entregas das mercadorias. 

Também foi localizado um software que efetua a confirmação da efetivação da 

compra e venda, ou seja, quando entregue a mercadoria o software já informa a 

instituição financeira da transação efetuada, assim a instituição pode efetuar a 

antecipação do recurso à empresa financiada. Seguem abaixo os casos 

encontrados: 

 

1. A empresa Primary Funding Corporation situada nos EUA para efetuarem 

operação de Factoring exige uma confirmação de entrega ou o número do 

rastreamento (PRIMARY, 2016). 

  

“PROOF OF SHIPMENT/DELIVERY: Confirmation that goods have been 
shipped (e.g. a tracking number of bill of lading) or delivered (e.g. a signed 
packing list) to the Account Debtor. An important part of Due Diligence”. 

 

2. A empresa Plus Factoring situada nos EUA faz um adiantamento em torno 

de 80 a 90% do valor somente após a empresa cedente enviar uma cópia 

do departamento de contas a receber (Notas Fiscais) juntamente com 

documentos que confirmam a entrega das mercadorias (PLUS, 2016).  

 

“As part of this service the factoree (supplier) receives an advance payment 
for his or her invoices (a typical advanced payment covers approx. 80-90%) 
immediately after supplying the factoring agency (financing institution) with a 
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copy of the accounts receivable along with documents that confirm delivery 
of goods. The remaining amount on the invoice (10-20%) is transferred to 
the factoree’s account as soon as the recipient pays for the provided goods”. 

 

3. Foi localizado também nos EUA um software chamado: “Closed loop 

electronic factoring”, o mesmo efetua a confirmação da venda através de 

recibos de entrega. A nota fiscal pode ser tanto de mercadorias quanto 

serviços, pois a confirmação é feita após a venda, estando o software 

entre o vendedor e o comprador, e após confirmação de entrega o 

software envia uma liberação para a Instituição Financeira e a mesma 

efetua a liberação do recurso na conta do vendedor, ou seja, cedente 

(Rosenbaum, 2016). 

 

“The present invention relates to a system and method for ensuring that 
secure factoring can be given to a seller system in exchange for confirmed 
accounts receipts. The accounts receivables may comprise orders for goods, 
which may be merchandise or a service. The confirmation is made by a post 
system, which acts as an intermediary between the seller system and the 
purchaser as well as between the seller system and a financial institution 
from which the factoring originates. The purchase may be a client system. 
The post system confirms with the client system ordering and identification 
information. When the post system has sufficient confirmation, it sends a 
release message to the financial institution to release factoring to the seller 
system. In the event a good is returned by the purchaser, the good is sent to 
the post system that may either sell the good through other avenues or 
return the good to the seller system. The post further notifies the financial 
institution about the returned good and future factoring is limited. In addition, 
the post system notifies the seller system about the return” (Rosenbaum 
Walter). 

 

Se uma transportadora transportar uma “mercadoria simulada” - termo ainda 

não conhecido no mercado, mas que tem possibilidade de existir - mercadoria que 

foi coletada somente para fins de viabilizar uma fraude, a transportadora 

provavelmente não receberá por este serviço, o que ocasionará um prejuízo 

financeiro para a mesma. Se este procedimento tornar-se habitual, ou seja, das 

empresas más intencionadas aplicarem golpes utilizando-se das Transportadoras, 

as mesmas terão que se atentarem na hora da coleta das mercadorias, ou seja, 

verificar se a mercadoria enviada faz parte dos produtos industrializados pelo seu 

cliente (empresa fabricante) e caso a mercadoria fuja dos padrões transportados 

para determinado cliente, questionar ou solicitar esclarecimento para a devida coleta 

e entrega. Exemplo: uma empresa de sapatos solicitando coleta de armários ou 
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outras caixas fora dos padrões utilizados, ou seja, que se diferenciem de produtos 

usualmente transportados. 
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ANEXO I 
 
Normas editadas pela CVM Nº 409 para Publicidade de Fundos de Investimento 
(com alterações introduzidas pelas instruções 411, 413, 450, 456 e 465) 
 

Art. 40. O prospecto deve conter, em linguagem clara e acessível ao público 

alvo do fundo, informações sobre os seguintes tópicos, assim como quaisquer outras 

informações consideradas relevantes: 

(...) 

§2º O fundo que pretender realizar operações com derivativos que possam 

resultar em perdas patrimoniais ou, em especial, levar à ocorrência de patrimônio 

líquido negativo, deverá inserir na capa de seu prospecto e em todo o material de 

divulgação, de forma clara, legível e em destaque, uma das seguintes advertências, 

conforme o caso: 

I – "Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de 

sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem 

resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas." ou 

II – "Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de 

sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem 

resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive 

acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista 

de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo." 

§3º Caso o regulamento estabeleça data de conversão diversa da data de 

resgate, pagamento do resgate em data diversa do pedido de resgate ou prazo de 

carência para o resgate, tais fatos deverão ser incluídos com destaque na capa do 

prospecto e em todo o material de divulgação, de forma clara e legível. 

(...) 

Seção III - Das Informações de Venda e Distribuição 

Art. 73. O material de divulgação do fundo, assim como as informações a ele 

referentes, não podem estar em desacordo com o prospecto, o regulamento, ou com 

os demais documentos protocolados na CVM. 

Parágrafo único. Caso o texto publicitário apresente incorreções ou 

impropriedades que possam induzir o investidor a erros de avaliação, a CVM pode 

exigir que as retificações e os esclarecimentos sejam veiculados, com igual 
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destaque, através do veículo usado para divulgar o texto publicitário original, 

devendo constar, de forma expressa, que a informação está sendo republicada por 

determinação da CVM. 

Art. 74. Nenhum material de divulgação pode assegurar ou sugerir a 

existência de garantia de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor. 

Art. 75. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só 

pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a 

partir da data da primeira emissão de cotas. 

Art. 76. Toda informação divulgada por qualquer meio, na qual seja incluída 

referência à rentabilidade do fundo, deve obrigatoriamente: 

I – "mencionar a data do início de seu funcionamento;" 

II – "contemplar, adicionalmente à informação divulgada, a rentabilidade 

mensal e a rentabilidade acumulada nos últimos 12 (doze) meses, não sendo 

obrigatória, neste caso, a discriminação mês a mês, ou no período decorrido desde a 

sua constituição, se inferior, observado o disposto no artigo 75;" 

III – "ser acompanhada do valor do patrimônio líquido médio mensal dos 

últimos 12 (doze) meses ou desde a sua constituição, se mais recente; " 

IV – "divulgar o valor da taxa de administração e da taxa de performance, se 

houver, expressa no regulamento vigente nos últimos 12(doze) meses ou desde sua 

constituição, se mais recente; e" 

V – "destacar o público alvo do fundo e as restrições quanto à captação, de 

forma a ressaltar eventual impossibilidade, permanente ou temporária, de acesso ao 

fundo por parte de investidores em geral." 

§1º Caso o administrador contrate os serviços de empresa de classificação 

de risco, deverá apresentar, em todo o material de divulgação, o grau mais recente 

conferido ao fundo, bem como a indicação de como obter maiores informações 

sobre a avaliação efetuada. 

§2º Caso haja mudança na classificação de um fundo (art. 92), ou mudança 

significativa em sua política de investimento, o administrador poderá divulgar, 

adicional e separadamente à divulgação referida no inciso II deste artigo, a 

rentabilidade relativa ao período posterior à mudança, informando as razões dessa 

dupla divulgação.  
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Art. 77. A divulgação de rentabilidade deverá ser acompanhada de 

comparação, no mesmo período, com índice de mercado compatível com a política 

de investimento do fundo, se houver. 

Art. 78. No caso de divulgação de informações que tenham por base análise 

comparativa com outros fundos de investimento, devem ser informados 

simultaneamente as datas, os períodos, a fonte das informações utilizadas, os 

critérios de comparação adotados e tudo o mais que seja relevante para possibilitar 

uma adequada avaliação, pelo mercado, dos dados comparativos divulgados. 

Art. 79. Sempre que o material de divulgação apresentar informações 

referentes à rentabilidade ocorrida em períodos anteriores, deve ser incluída 

advertência, com destaque, de que: 

I – "a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados 

futuros; e 

II – "os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou 

por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. 

Art.85. § 1º O fundo poderá manter em sua carteira ativos financeiros 

negociados no exterior, até 100% (cem por cento) para fundos classificados como 

“Dívida externa”, 20% (vinte por cento) para fundos classificados como 

“Multimercados”, e 10% (dez por cento) nas demais classes, desde que observado o 

disposto no §§ 5º e 6º do art. 2º. 

(...) § 3º Na hipótese do § 1º, o regulamento, o prospecto e o material de 

venda do fundo deverão conter, com destaque, alerta de que o fundo está 

autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. (...) 

Art. 92. (...) § 2º O fundo que mencionar ou sugerir, em seu regulamento, 

prospecto ou em qualquer outro material de divulgação, que tentará obter o 

tratamento fiscal previsto para fundos de longo prazo, mas sem assumir o 

compromisso de atingir esse objetivo, ou que irá fazê-lo apenas quando considerar 

conveniente para o fundo, deverá incluir no prospecto e em seu material 

de  divulgação, em destaque, a seguinte advertência: “Não há garantia de que este 

fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo”. (...) 
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Art. 95-B. Os fundos classificados como “Ações” deverão ter como principal 

fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à 

vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. 

§ 1º Nos fundos de que trata o caput: 

I – 67% (sessenta e sete por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido 

deverão ser compostos pelos seguintes ativos: 

a) ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do 

mercado de balcão organizado; b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de 

depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas na alínea “a”; c) 

cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas 

entidades referidas na alínea “a”; e d) Brazilian Depositary Receipts classificados 

como nível II e III, de acordo com o art. 3º, §1º, incisos II e III da Instrução CVM nº 

332, de 04 de abril de 2000. 

(...) § 2º Sem prejuízo do disposto no caput, o investimento nos ativos 

financeiros listados no § 1º não estará sujeito a limites de concentração por emissor, 

desde que o regulamento, prospecto e material de venda do fundo, bem como os 

extratos enviados aos clientes, contenham, com destaque, alerta de que o fundo 

pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com 

os riscos daí decorrentes. (...) 

Art. 97. Os fundos classificados como "Multimercado" devem possuir 

políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso 

de concentração em nenhum fator em especial ou em fatores diferentes das demais 

classes previstas no art. 92. 

(...) § 3º O investimento em ativos financeiros listados inciso I do § 1º do art. 

95-B pelos fundos de que trata este artigo não estará sujeito a limites de 

concentração por emissor, desde que o regulamento, prospecto e material de venda 

do fundo, bem como os extratos enviados aos clientes, contenham, com destaque, 

alerta de que o fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de 

poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 

Art. 98. O fundo de investimento pertencente a alguma das categorias de 

que tratam as subseções I, II, III, IV e VII que realizar aplicações em quaisquer ativos 

ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas de 
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direito privado, exceto no caso de ativos financeiros listados no inciso I do § 1º do 

art. 95-B, ou de emissores públicos outros que não a União Federal que, em seu 

conjunto, exceda o percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio 

líquido, deverá observar as seguintes regras, cumulativamente àquelas previstas 

para sua classe: 

I – "na denominação do fundo deverá constar a expressão “Crédito Privado”; 

II – ">o regulamento, o prospecto e o material de venda do fundo deverão 

conter, com destaque, alerta de que o fundo está sujeito a risco de perda substancial 

de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos 

ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, 

regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial 

dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo; e 

III – "o ingresso no fundo será condicionado à assinatura de termo de ciência 

dos riscos inerentes à composição da carteira do fundo, de acordo com modelo 

constante do Anexo II, vedada a utilização de sistemas eletrônicos para esse fim. 

§ 1º Caso a política de investimento do fundo permita a aplicação em cotas 

de outros fundos, o administrador deverá assegurar-se que as regras previstas nos 

incisos I a III deste artigo serão observadas quando, na consolidação das aplicações 

do fundo investidor com as dos fundos investidos, o percentual referido no caput for 

excedido. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos fundos de investimento em cotas 

de fundos de investimento. 
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ANEXO II 

 

Descrição das ocorrências referente entrega de mercadoria 

Cód. Descrição das Ocorrências / Cód. Descrição das Ocorrências 

000 Processo de Transporte já Iniciado 

001 Entrega Realizada Normalmente  

002 Entrega Fora da Data Programada  

003 Recusa por Falta de Pedido de Compra  

004 Recusa por Pedido de Compra Cancelado  

005 Falta de Espaço Físico no Depósito do Cliente Destino  

006 Endereço do Cliente Destino não Localizado  

007 Devolução não Autorizada pelo Cliente  

008 Preço Mercadoria em Desacordo com o Pedido Compra  

009 Mercadoria em Desacordo com o Pedido Compra  

010 Cliente Destino somente Recebe Mercadoria com Frete Pago  

011 Recusa por Deficiência Embalagem Mercadoria  

012 Redespacho não Indicado  

013 Transportadora não Atende a Cidade do Cliente Destino  

014 Mercadoria Sinistrada  

015 Embalagem Sinistrada  

016 Pedido de Compras em Duplicidade  

017 Mercadoria fora da Embalagem de Atacadista  

018 Mercadorias Trocadas  

019 Reentrega Solicitada pelo Cliente  

020 Entrega Prejudicada por Horário/Falta de Tempo Hábil  

021 Estabelecimento Fechado  

022 Reentrega sem Cobrança do Cliente  

023 Extravio de Mercadoria em Trânsito  

024 Mercadoria Reentregue ao Cliente Destino  

025 Mercadoria Devolvida ao Cliente de Origem  

026 Nota Fiscal Retida pela Fiscalização  

027 Roubo de Carga  

028 Mercadoria Retida até Segunda Ordem  

029 Cliente Retira Mercadoria na Transportadora  

030 Problema com a Documentação (Nota Fiscal e/ou CTRC)  

031 Entrega com Indenização Efetuada  

032 Falta com Solicitação de Reposição  

033 Falta com Busca/Reconferência  

034 Cliente Fechado para Balanço  

035 Quantidade de Produto em Desacordo (Nota Fiscal e/ou Pedido)  

036 Extravio de documentos pela Cia. Aérea - Cód. Aéreo  

037 Extravio de carga pela Cia. Aérea – Cód. Aéreo  

039 Corte de carga na pista–Cód. Aéreo 
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040 Aeroporto fechado na origem - Cód. Aéreo 

041 Pedido de Compra Incompleto 

042 Nota Fiscal com Produtos de Setores Diferentes 

043 Feriado Local/Nacional 

044 Excesso de Veículos 

045 Cliente Destino Encerrou Atividades 

046 Responsável de Recebimento Ausente 

047 Cliente Destino em Greve 

048 Aeroporto fechado no destino - Cód. Aéreo 

049 Vôo cancelado - Cód. Transp. Aéreo 

050 Greve nacional (Greve Geral) 

051 Mercadoria Vencida (Data de Validade Expirada) 

052 Mercadoria Redespachada (Entregue para Redespacho) 

053 Mercadoria não foi Embarcada, Permanecendo na Origem 

054 Mercadoria Embarcada sem CTRC ou CTRC não Embarcado 

055 Endereço Transp. de Redespacho não localizado/não informado 

056 Cliente não Aceita Mercadoria com Pagamento de Reembolso 

057 Transp. não atende a cidade da transportadora de redespacho 

058 Quebra do Veiculo de Entrega 

059 Cliente sem Verba para Pagar o Frete 

060 Endereço de Entrega Errado 

061 Cliente sem Verba para Reembolso 

062 Recusa da Carga por Valor de Frete Errado 

063 Identificação do Cliente não Informada/Enviada/Insuficiente 

064 Cliente não Identificado/Cadastrado 

065 Entrar em Contato com o Comprador 

066 Troca não Disponível 

067 Fins Estatísticos 

068 Data de Entrega Diferente do Pedido 

069 Substituição Tributária 

070 Sistema Fora do Ar 

071 Cliente Destino não Recebe Pedido Parcial 

072 Cliente Destino só Recebe Pedido Parcial 

073 Redespacho somente com Frete Pago 

074 Funcionário não autorizado a Receber Mercadorias 

075 Mercadoria Embarcada para Rota Indevida 

076 Estrada/Entrada de Acesso Interditada 

077 Cliente Destino Mudou de Endereço  

078 Avaria Total  

079 Avaria Parcial  

080 Extravio Total  

081 Extravio Parcial  

082 Sobra de Mercadoria sem Nota Fiscal  

083 Mercadoria em poder da SUFRAMA para Internação  
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084 Mercadoria Retirada para Conferência  

085 Apreensão Fiscal da Mercadoria  

086 Excesso de Carga/Peso  

087 Férias Coletivas  

088 Recusado, aguardando negociação  

089 Aguardando refaturamento das mercadorias  

090 Recusado pelo Redespachante 

091 Entrega Programada 

092 Problemas Fiscais 

093 Aguardando carta de correção 

094 Recusa por divergência nas condições de pagamento 

095 Carga aguardando vôo conexão - Cód. Transp. Aéreo 

096 Carga sem embalagem própria para transp. Aéreo - Cód. Aéreo 

097 Carga com dimensão superior ao porão da aeronave - Cód. Aéreo 

098 Chegada na cidade ou filial de destino 

099 Outros tipos de ocorrências não especificados acima 

100 Devolução por não cumprimento do agendamento 

101 Devolução/não entrega a pedido do embarcador 

102 Devolução/não entrega a pedido do destinatário 

103 Devolução/não entrega a pedido transportadora de redespacho 

104 Entrega efetuada na Transportadora de Redespacho 

105 Entrega efetuada no cliente pela Transportadora de Redespacho 

201 Data da retirada em Manaus 

202 Placa da carreta responsável pelo transporte 

203 Nome da balsa 

204 Nome do empurrador 

205 Número da frota 

206 Data de chegada em Belém 

207 Data de saída de Belém 

208 Data de chegada na Transportadora 

209 Data de saída da Transportadora 

210 Data de chegada no Porto 

211 Data de saída do Porto 

212 Data de chegada na segunda Transportadora 

213 Data de saída da segunda Transportadora (redespacho) 

FONTE: TIVIT (2016) 
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ANEXO III 

 

Fluxograma Atual – Antecipação de Recebível efetuado pelo FIDC 
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ANEXO IV 

 

Fluxograma Proposto – Antecipação de Recebível efetuado pelo FIDC 
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APÊNDICES 

 

 
Apêndice 1 - 13/06/2016 - Verificação de Mercadoria 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

 
Apêndice 2 - 15/06/2016 - Verificação de Mercadoria 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

 
Apêndice 3 - 16/06/2016 - Verificação de Mercadoria 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 
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Descrição da Ocorrência Qtde de NF % Relativo 

ENTREGA FORA DA DATA PROGRAMADA 1 1,85% 

ENTREGA PREJUDICADA POR HORARIO/FALTA DE TEMPO HABIL 1 1,85% 

ENTREGA PROGRAMADA 1 1,85% 

MERCADORIA DEVOLVIDA AO CLIENTE DE ORIGEM 1 1,85% 

- 2 3,70% 

ENTREGA REALIZADA NORMALMENTE 48 88,89% 

  54 100,00% 

Apêndice 4 - 14/07/2016 - Verificação de Mercadoria 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

 
Apêndice 5 - Transportadora envolvida na Terceira Operação Teste 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 

 

 
Apêndice 6 - 16/06/2016 - Verificação de Mercadoria 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 
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Apêndice 7 - 22/06/2016 - Verificação de Mercadoria 
FONTE: Elaborada pelo autor (2016) 


