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“Com esse material você terá em mãos um Guia Completo sobre Supply Chain
Finance ou no português, a Gestão da Cadeia de Suprimentos.

Vai compreender como funciona esse mercado, suas vantagens, desvantagens e
tudo que precisará saber sobre o assunto para potencializar seu negócio e oferecer
o melhor apoio a sua cadeia produtiva."

SIGNIFICADO DE SUPPLY CHAIN
A tradução do termo Supply Chain para o português é Cadeia de Suprimentos.
Conceitualmente, este termo representa todos os aspectos da relação entre as
empresas e seus fornecedores, fabricantes, armazéns, distribuidores, comércios e
clientes.
O objetivo de dedicar atenção à essa cadeia é ter a certeza de que todas as
movimentações estão seguindo o fluxo ideal – desde a compra de matéria-prima,
logística de transportes e sistema de armazenamento ao ciclo produtivo e a
gestão do estoque.

O Supply Chain Finance é o tipo de fomento de capital
direcionado

exclusivamente

aos

fornecedores,

representando uma solução financeira que está à
disposição das empresas para equilibrar a relação que

Mas então, o que é

estabelecem com toda a sua cadeia produtiva.

Supply Chain Finance?

Esse benefício está diretamente associado à reposição
de

matéria-prima

e

à

entrega

dos

materiais

necessários para que as produções ganhem fôlego e
as vendas das empresas aconteçam.

Os pontos principais para entender
do Supply Chain Finance são:
1. Alonga o prazo de pagamento da empresa ao mesmo tempo que encurta
o tempo recebimento do fornecedor, já que ele pode antecipar seus títulos e
receber à vista;
2. Flexibiliza prazos e negociações entre empresas e fornecedores que
podem oferecer a antecipação como forma de pagamento à vista;
3 Fluxo de caixa saudável para a empresa pagadora, pois ela paga sua
matéria prima depois de lucrar com o produto final;
4 Capital de giro para fornecedores, que não precisam esperar pela
integralização de todas as vendas para ter dinheiro em caixa.

Como funciona o Supply Chain Finance?
Existem algumas soluções no mercado que remetem ao Supply Chain Finance, tais como acordos de limite de
sacado com instituições bancárias e plataformas de leilão de taxas. Mas a aplicação total do conceito, onde o
capital de financiamento é originado de empresas que fazem parte da cadeia, é possível somente com a criação
de braços financeiros dedicados.
Por meio deles, os compradores trabalham baseados em relacionamento com fornecedores, negociando prazos
maiores para o pagamento de produtos/serviços e oferecendo aos fornecedores o recebimento adiantado
desses recebíveis com taxas mais baixas do que as tradicionalmente relacionadas ao seu risco de crédito.
Com isso, o fornecedor obtém capital de giro, sem a necessidade de empréstimos junto aos bancos e
financeiras. A tecnologia desempenha uma função essencial nestes processos, atuando como o recurso que
automatiza as transações, tornando-as mais rápidas, eficientes, baratas e transparentes.

Simples, porque você se torna mais competitivo e aumenta
a rentabilidade da sua empresa, facilitando a expansão dos
negócios.
Além de muitas outras como: trabalhar com o fluxo de caixa

Por que utilizar um
sistema de Supply
Chain no seu negócio?

positivo, simplificar processos, analisar seu mercado de
suprimentos e flexibilizar a cadeia de suprimentos.
Mas é importante ressaltar que o financiamento entre os
diversos elos da cadeia de suprimentos pode ocorrer de duas
maneiras:
- Utilizando recursos próprios da empresa ou empresário,
financiando diretamente com o fornecedor;
- Negociando com instituições financeiras para obtenção
de crédito mais barato por meio de risco sacado.

Vantagens das operações de
Supply Chain Finance
- Melhoria para o fluxo de caixa das empresas e dos fornecedores;
- Empresas têm um aumento da liquidez em balanço e fornecedores têm uma cessão dos recebíveis sem
regresso;
- Empresas com melhores KPI’s por causa dos alongamentos dos prazos de pagamento;
- Empresas conseguem otimizar seus relacionamentos com os fornecedores e dar autonomia que eles
precisam para sentir a segurança desta operação;
- Empresas e fornecedores podem ter taxas personalizadas e o dinheiro cairá na conta os parceiros
financiados em minutos.

Desvantagens das operações de Supply
Chain Finance
É muito comum que as instituições financeiras peçam um
excesso de documentações para as empresas e, neste caso,
até para os fornecedores.
Essa burocracia prejudica o acesso aos serviços de crédito,
prolonga o prazo de espera do recebimento e até
descredibilizar a sua empresa diante dos fornecedores.
Por isso, ao pesquisar instituições financeiras, opte pelas
que oferecem o SCF de forma desburocratizada, ágil e
digital.

Conheça o programa de
SFC da Bankme
E a Bankme é a solução ideal no seu processo de Supply
Chain Finance.
Somos primeira fintech do Brasil que promove o fomento
de cadeias produtivas por meio de uma plataforma 100%
automatizada, segura e sem burocracia.
Nossas soluções incentivam a saúde do fluxo de caixa da
sua empresa ao mesmo tempo que impulsionam de
maneira saudável o alongamento do contas à pagar.

Pronto para fomentar sua
cadeia produtiva?
Entre em contato com nossos consultores e transforme hoje mesmo o seu negócio com
o programa de Supply Chain Finance da Bankme.
Clique no ícone de WhatsApp e fale direto com a gente!

