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RESUMO 
 
 
 
 
Esse estudo aborda a assimetria de informação presente no mercado de crédito com 

duplicatas no Brasil. Foi analisado um conjunto de dados obtidos de uma empresa que 
desenvolveu uma ferramenta que permite a consulta de informações sobre o documento fiscal 
das transações comerciais junto às Secretarias de Fazenda estaduais, a formalização da 
documentação da operação de crédito, e o controle de unicidade dos títulos de crédito. Com o 
resultado, o estudo propõe indicadores que podem ser integrados aos processos de concessão 
de crédito dos agentes financeiros, como forma de melhorar a qualidade de suas carteiras de 
crédito, reduzir a necessidade de garantias adicionais, aumentar o volume de crédito disponível 
e permitir redução do spread das operações com estes títulos. Foram analisadas 129.381 notas 
fiscais eletrônicas de 3.459 empresas, que realizaram operações com 240 agentes financeiros, 
que resultaram em 171.249 duplicatas somando um valor de R$ 633 milhões. A consulta das 
notas fiscais eletrônicas retornou 12 diferentes tipos de eventos que informam qualquer ato 
relacionado por um agente envolvido na transação comercial, que foram combinados com os 
dados de valor, data de emissão, data de envio para desconto, prazo de pagamento e efetivação 
da operação de crédito. Os resultados sugerem que é possível utilizar as datas de emissão e 
envio, valor e prazo de pagamento como variáveis que explicam alguns eventos de 
cancelamento de Nota Fiscal, permitindo indicar maior ou menor segurança para o documento 
fiscal que serve de lastro para a duplicata. A análise também mostrou que o retorno do evento 
de cancelamento reduz em 29% as chances da efetivação de operação de crédito, enquanto o 
retorno dos eventos de ciência ou confirmação aumentam essas chances em 4%. O estudo 
contribui por trazer uma perspectiva de redução da seleção adversa, resultando em melhora do 
ambiente de crédito, principalmente para pequenas e médias empresas, tradicionalmente 
alijadas do processo de concessão de crédito dos agentes financeiros, em um cenário onde há 
recente mudança de legislação sobre o tema. 

 
 
 
Palavras-chaves: Assimetria de informação, Notas fiscais eletrônicas, Duplicatas, 

Crédito, Crédito comercial, Competitividade 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



ABSTRACT 
 
 
 
 
This study addresses the information asymmetry present in Brazilian trade receivable’s 

credit market, analyzing a set of data obtained from a company that developed a tool that allows 
checking the information of the commercial transactions’ invoice on the Departament of 
Taxation and Finance’s (Secretaria da Fazenda) database, the credit document’s formalization 
and receivable’s uniqueness control. With the result, the study proposes indicators that can be 
integrated to the processes financial agents’ credit granting, as a way to improve the quality of 
their loan portfolios, reduce the need for additional guarantees, increase the credit volume 
available and allow spread reduction. A total of 129,381 electronic invoices were analyzed from 
3,459 companies, which carried out operations with 240 financial agents, resulting in 171,249 
trade receivables and totaling R$ 633 million. By checking electronic invoices, I obtain 12 
different types of events that inform any related act by an agent involved in the commercial 
transaction, which were combined with the data of value, date of issue, date of discount, 
payment term and effectiveness of the transaction. The results suggest that it is possible to use 
the dates of issuance and discount of invoices, value and payment deadline as variables that 
explain the cancellation of the invoice, which may indicate greater or smaller security to the 
invoice that serves as collateral for a trade receivable. The analysis also showed that the return 
of the cancellation event reduces 29% the chances of a credit operation, while the return of 
science or confirmation events increases those chances by 4%. The study contributes to the 
reduction of adverse selection, resulting in an improvement in the credit environment, 
especially for small and medium-sized companies, traditionally left out of the process of 
granting credit, in a scenario where there is a recent legal change on this subject.  

 
 

Key-words: Information asymmetry, electronic invoices, trade receivables, trade credit, Credit, 
Competitiveness 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da necessidade de capital de giro das empresas, uma das operações financeiras 

mais praticadas é o desconto de duplicatas. As vendas de produtos e serviços realizadas a prazo 

pela empresa aos seus clientes dão origem aos direitos creditórios. Esses podem ser descontados 

junto às instituições financeiras para a obtenção de recursos, atendendo suas necessidades de 

caixa.  

A operação é extremamente simples. A empresa leva ao banco um conjunto de 

duplicatas que ela emitiu contra seus clientes por vendas realizadas, e o banco entrega à empresa 

o valor correspondente ao valor dessas duplicatas, deduzindo, naturalmente, os juros 

correspondentes. O banco permanece com as duplicatas até o momento dos respectivos 

vencimentos, e recebe dos clientes da empresa os valores especificados nas diversas duplicatas.   

(LEITE, 1997, p. 219). 

 “Diante da necessidade de acesso ao crédito bancário, as firmas podem se valer do 

crédito comercial decorrente dos relacionamentos com os agentes da cadeia produtiva para 

sustentar suas operações e, eventualmente, crescerem, podendo ser a única fonte de 

financiamento externo, quando as firmas são jovens” (SCHIOZER, CARVALHO 2012, p. 

523). Petersen e Rajan (1997, p. 661) afirmam que o crédito comercial é a mais importante 

fonte de financiamento de curto prazo das empresas americanas. Mesmo com toda esta 

importância, há uma associação entre a disponibilidade de crédito comercial e tamanho das 

empresas, alijando as pequenas e médias empresas deste instrumento. Schiozer e Carvalho 

(2012, p. 526), ao comparar o comportamento de crédito entre economias em nível de 

desenvolvimento distintos, mostram que a oferta de crédito comercial para as empresas 

brasileiras é inferior às empresas britânicas  

A empresa que desconta duplicatas, toma o crédito lastreado nos seus recebíveis. No 

caso das PMEs e jovens empresas, com dificuldades de obter crédito comercial, a duplicata 

pode ser o único ativo que a empresa consegue oferecer como colateral para tomar crédito. 

Sendo um crédito lastreado, os agentes financeiros deveriam preferir este tipo de crédito à 

outras modalidades sem garantias. No entanto, os dados do BACEN mostram que em dezembro 

de 2017, esta modalidade representava apenas 10% do total de saldo de carteiras de crédito a 

Pessoa Jurídica, considerando recursos livres1. 

 
 

                                                 
1 Operações de crédito em que volume de recursos e as taxas de juros são definidas pelas instituições 

financeiras.  
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Gráfico 1 - Participação das modalidades de crédito Pessoa Jurídica – Recursos Livres – em 
R$ milhões 

  
Elaboração: Autor 
Fonte: BACEN – Estatísticas monetárias e de crédito – dezembro/17 
 

Além disso, por ser um crédito lastreado em ativos, fruto de uma operação comercial já 

performada2, as taxas de juros praticadas deveriam ser mais favoráveis em comparação com 

outras linhas de crédito sem colaterais. No entanto, os dados do BACEN mostram que o 

desconto de duplicatas é a sexta linha de crédito com taxa mais alta para pessoas jurídicas 

(recursos livres), 17,9% a.a., acima de linhas como aquisição de veículos, arrendamento 

mercantil e financiamento de importações e exportações.  

 

Gráfico 2 - Taxas médias de juros por modalidade – Pessoas Jurídicas (Recursos Livres) 

Elaboração: Autor 
Fonte: BACEN – Estatísticas monetárias e de crédito – dezembro/17 

                                                 
2 Operação performada refere-se a produto já entregue ou serviço já prestado pelo vendedor.  
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Os níveis de volume de crédito de duplicatas e taxa de juros praticada apresentados, 

mesmo estando aquém das outras modalidades, se encontram nos seus melhores momentos. A 

inclusão do tema Duplicata Eletrônica nas agendas do BACEN3 e Ministério da Fazenda4, como 

forma de estimular adimplência e baratear o crédito, através de ambiente centralizado para 

registro de duplicatas mercantis, fez com que o tema ganhasse relevância junto aos agentes 

financeiros. Isso gerou um aumento da concessão de crédito em desconto de duplicatas (+121%) 

e redução das taxas de juros (13,4 pontos percentuais) ao longo de 20175. No mesmo período, 

a concessão de crédito total de pessoa jurídica recursos livres aumentou apenas 14%, e as taxas 

caíram somente 6,6 pontos percentuais. Este fato aumenta a importância do presente estudo. 

 

Gráfico 3 - Desconto de duplicatas - Produção de crédito (R$ milhões) e taxas médias de juros 
– Pessoas Jurídicas (Recursos Livres) 

 

Elaboração: Autor 
Fonte: BACEN – Estatísticas monetárias e de crédito – dezembro/17 

 

Um dos motivos do desconto de duplicatas ser a 6ª linha de crédito com taxas de juros 

mais elevadas pode ser atribuído à assimetria de informação existente na relação entre o 

tomador do crédito e a parte que concede o crédito. Brealey, Myers, Allen, (2014, p. 934), 

classificam informação assimétrica como a diferença de informação disponível para duas 

                                                 
3 Apresentação: Agenda BC+, do Banco Central do Brasil de 16.02.2017 
4 Apresentação: Crescimento, Produtividade e Desburocratização, de 15.12.2016 
5 Comparação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2016 
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partes, por exemplo, entre investidores e administradores. Akerlof (1970, p. 489) mostra como 

a assimetria de informação pode levar a seleção adversa. Usando o exemplo do mercado de 

veículos, onde o vendedor tem maior conhecimento sobre a qualidade de seu carro, e o 

comprador estabelece um preço baixo, pois é impossível distinguir entre um carro bom ou ruim, 

o vendedor de um carro com boa qualidade sai do mercado, restante apenas ativos de menor 

qualidade a preços baixos. No caso da operação de desconto de duplicatas, as partes que 

realizaram a operação mercantil, cedente e sacado, possuem mais informação relevante que a 

parte que cedeu o crédito, o agente financeiro. Como resultado, observa-se a redução da 

disponibilidade de crédito, e a disponibilização do crédito a taxas mais altas, verificando 

existência da seleção adversa 

A redução de assimetria de informação foi observada em outras modalidades de crédito 

com a criação de centrais que distribuíram melhor a informação entre devedor e credor. Como 

exemplo, temos o Sistema Nacional de Gravames, criado em 2006, que passou a conceder o 

gravame sobre as garantias do crédito de veículos, onde foram observadas a elevação do volume 

de crédito e a redução de taxas de juros, conforme evidenciado por Assunção, Benmelech e 

Silva (2013). Campello e Larrain (2015, p.5) mostram os efeitos da criação de um sistema de 

verificação de garantias físicas usadas como colateral de crédito na Romênia, que aumentou o 

índice de alavancagem das empresas intensivas em ativo fixo.  

A facilidade de emissão de duplicatas por qualquer empresário e a agilidade necessária 

inerente ao mundo dos negócios dificulta a missão de controle sobre a geração deste título de 

crédito. No entanto o avanço do ambiente tecnológico, com ferramentas como a infraestrutura 

de chaves públicas brasileira, implantada pela medida provisória 2.200-2 de 2001, e a Nota 

Fiscal Eletrônica, iniciativa das Secretarias de Fazenda estaduais, em 2006, tornaram possível 

o processo de emissão, verificação de lastro, formalização, monitoramento e controle de 

unicidade do título de crédito em tempo real, garantindo a celeridade do processo.  

O presente trabalho estuda a redução de assimetria de informação através do processo 

de monitoramento das Notas Fiscais Eletrônicas e formalização dos títulos de crédito, atividade 

desenvolvida pela plataforma tecnológica da Central de Registro de Direitos Creditórios S/A 

(CRDC), empresa que tem como missão reduzir a assimetria de informação no mercado de 

recebíveis brasileiro. A base do estudo compreende mais de 129.381 notas fiscais monitoradas 

pela CRDC, que resultaram em 198.994 duplicatas disponibilizadas aos agentes financeiros 

clientes da empresa, somando R$ 633 milhões de créditos concedidos a 3.459 cedentes, no 

período entre 01/05/2017 e 31/06/2017. 
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A questão da pesquisa é estudar se é possível reduzir a assimetria de informação com as 

informações obtidas, e se é viável constituir indicadores de alerta (warning signals) para os 

agentes financeiros que concedem créditos lastreados em duplicatas, mitigando risco. Para 

tanto, será feita uma análise quantitativa da base de dados da CRDC, usando testes estatísticos 

para buscar informações relevantes para a tomada de decisão da concessão de crédito.  

Os resultados indicam que quanto maior o prazo entre a emissão da NF-e e o seu envio 

para desconto, menores as chances de que a NF-e seja cancelada, dando veracidade ao lastro da 

operação de crédito. As NF-e de maior valor financeiro também estão sujeitas a maiores 

chances de cancelamento, pois faz parte da manobra do cedente para levantar crédito. A 

identificação de um evento de transporte relativo à mercadoria constante na NF-e, diminui as 

chances de cancelamento desta NF-e para apenas 0,015%. Para os agentes financeiros, quando 

um evento de cancelamento é identificado, as chances da NF-e vir a se tornar títulos de crédito 

adquiridos pelo agente é reduzida em 29%. No entanto, quando há um evento de Ciência ou 

Confirmação, por parte do sacado da NF-e, as chances da operação de crédito ser efetivada são 

ampliadas em 4%, mostrando a importância do produto CRDC na concessão de crédito. Os 

resultados permitem propor índices que possam ser incorporados pelos agentes financeiros no 

seu processo de análise e concessão de crédito, melhorando a competitividade destas 

instituições, e o ambiente creditício, principalmente para pequenas e médias empresas, 

tradicionalmente alijadas do fornecimento de crédito das instituições financeiras. 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, começando com a Introdução. No 

segundo, é explorado o referencial teórico sobre o assunto. O terceiro, define a coleta de dados, 

o conteúdo da base de dados e propõe hipóteses a serem confirmadas. O quarto capítulo, 

apresenta os resultados dos testes estatísticos. O quinto traz a discussão dos resultados 

apresentados e propõe warning signals para os agentes financeiros. O sexto realiza a conclusão, 

comentando sobre a importância do tema, destacando as limitações do estudo, e propondo novas 

pesquisas.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura propõe explorar de forma sucinta os temas de assimetria de 

informação, seleção adversa, sinalização, garantias e colaterais, as experiências existentes com 

o uso de colaterais no mercado de crédito e as instituições que trabalham com crédito lastreados 

em duplicatas. Até onde foi possível pesquisar, não foi encontrada literatura específica sobre o 

evento de cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica e a geração de faturamento ideologicamente 

falso, que daria origem a duplicatas irregulares.  

 

2.1. Assimetria de informação 

 

A assimetria de informação ocorre quando algumas partes possuem mais informações 

do que as outras (PINDICK, RUBINFELD, 2005, p. 530). Frequentemente, o vendedor de 

determinado produto conhece mais a respeito de sua qualidade do que o comprador, impactando 

o preço e demanda de um produto. A assimetria de informação também ocorre em empresas 

que são geridas por funcionários. “Assimetria da informação significa que os gerentes 

geralmente têm mais informações a respeito da verdadeira posição financeira e o resultado das 

operações da empresa, em relação aos proprietários ausentes” (MESSIER, GLOVER, 

PRAWITT, 2017, p. 6, tradução nossa). Ainda segundo Messier, Glover e Prawitt (2017, p. 6), 

dado que o interesse das duas partes pode não coincidir, há um conflito de interesses natural 

entre os gerentes e os proprietários ausentes pois se ambos buscam maximizar seus próprios 

interesses, os gerentes nem sempre agirão em linha com os interesses dos proprietários.  

Akerlof (1970, p. 488), relata que há vários mercados em que compradores utilizam 

estatísticas para julgar a qualidade das suas compras. Neste caso, há um incentivo para os 

vendedores em negociar ativos de baixa qualidade, pois os retornos para ativos de boa qualidade 

acumulam para todo o mercado. Como resultado, há uma redução na qualidade dos ativos do 

mercado e também do tamanho do mercado. Como exemplo, Akerlof descreve o mercado de 

carros usados, onde existem carros bons e carros ruins, estes chamados de “lemons”. Bons 

carros e os lemons são ofertados pelo mesmo preço, pois é impossível ao comprador avaliar a 

qualidade do carro, no momento da compra. Como resultado, apenas os lemons vão a mercado, 

expulsando os bons carros.  
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2.2. Seleção Adversa 

 

Quando produtos de qualidade distinta são vendidos pelo mesmo preço, porque 

compradores e vendedores não estão suficientemente informados para concluírem sobre a 

qualidade do produto, surge o problema da Seleção Adversa. Como resultado, muitos produtos 

de baixa qualidade a um preço elevado são ofertados. Akerlof (1970, p. 493), usa o exemplo do 

mercado de seguros. O prêmio da apólice de seguros de vida e de saúde para pessoas acima de 

65 anos costuma ser mais caro, pois indivíduos mais velhos apresentam riscos mais elevados 

de doenças sérias. As pessoas que adquirem o seguro sabem mais a respeito de sua saúde, em 

relação aos seguradores. Consequentemente, pessoas mais saudáveis deixam de adquirir o 

seguro, enquanto pessoas com problemas mais graves estão mais propensas a adquirir, 

aumentando ainda mais o risco do grupo de segurados, e consequentemente, seu preço.  

 Em um mercado onde há negócios honestos e desonestos, à exemplo do acontecido no 

mercado de carros usados, os negócios desonestos tendem a expulsar os negócios legítimos do 

mercado. “O custo da desonestidade situa-se não apenas no valor em que o comprador é 

trapaceado; o custo deve incluir a perda incorrida na eliminação dos negócios legítimos” 

(AKERLOF, 1970, p. 495, tradução nossa).  

Stiglitz e Weiss (1981, p. 393) analisam o efeito da informação imperfeita e seleção 

adversa no mercado de empréstimos bancários. Bancos fazem empréstimos interessados na taxa 

de juros, e no risco da contraparte. No entanto, a taxa de juros pode afetar a transação, pois 

seleciona os tomadores dispostos a pagar mais caro, e afeta o comportamento dos tomadores. 

Quanto maior a taxa de juros, mais arriscada será a carteira de crédito do banco, pois aumenta 

a participação de tomadores que não desejam quitar o seu empréstimo. “A seleção adversa do 

ponto de vista da taxa de juros é consequência de ter diferentes tomadores com diferentes 

chances de quitar seus empréstimos.” (STIGLITZ, WEISS, 1981, p. 393). 

Como resultado, Stiglitz e Weiss (1981, p. 408) afirmam que a restrição de crédito deve 

tomar forma sobre o número de empréstimos realizados, ao invés aumentar as taxas de juros, 

resultando em empréstimos para projetos com maior probabilidade de sucesso, reduzindo as 

perdas das carteiras de crédito.  

 

2.3. Sinalização 

 

“Sinalização refere-se a ações observáveis tomadas por agentes econômicos para 

convencer a parte oposta do valor ou qualidade de seus produtos” (AKERLOF; SPENCER; 
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STIGLITZ, 2001, p.4, tradução nossa). Spencer (1973, p. 356), diz que se os incentivos para a 

veracidade em reportar algo pelo modo convencional de sinalização são fracos, alguém tem que 

buscar outros meios em que a transferência de informação seja possível. 

Em sua análise, Spencer (1973, p. 356), descreve a relação do mercado de trabalho, onde 

o empregador não tem certeza das capacidades produtivas de um indivíduo no momento da 

contratação. Como leva tempo para avaliar a capacidade produtiva de um funcionário, a 

contratação passa a ser decisão de investimento. Se um empregador não pode distinguir entre 

trabalhadores com alta ou baixa produtividade, na contratação, o mercado de trabalho colapsa, 

onde apenas trabalhadores com baixa produtividade são contratados por salários baixos. 

(AKERLOF; SPENCER; STIGLITZ, 2001, p.5). 

Através da sinalização, os vendedores de mão de obra (trabalhadores) transmitem 

informações a respeito de sua produtividade. A educação, além de proporcionar mais 

informações para que o indivíduo se torne mais produtivo, é algo que exige inteligência, 

disciplina e empenho, que é algo mais fácil de ser conquistado por indivíduos produtivos. Por 

isso, as empresas estão corretas em considerar a educação como sinal de produtividade 

(PINDICK, RUBINFELD, 2005, p. 536). 

Para o mercado de crédito, se o vendedor do crédito (tomador de recursos) conseguir 

sinalizar que seu ativo dado como garantia possui maior qualidade, seu acesso a recursos tende 

a aumentar e as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras tendem a ser menores. 

 

2.4. Garantias e colaterais 

 

O conceito de colateral é de algo comprometido como garantia para o pagamento de um 

empréstimo, e que possa ser executada em caso de default6. “Um bem ou um crédito sobre um 

bem geralmente detidos por um mutuário ou emissor de um instrumento de dívida para servir 

como garantia para o valor de um empréstimo ou segurança. Se o mutuário não pagar juros ou 

principal, a garantia estará disponível para o credor como base para recuperar o montante 

principal do empréstimo ou instrumento de dívida” (RITTENBERG, SCHWIEGER, 

JOHNSTONE, 2008, p. 563).  

Uma das sinalizações que os agentes financeiros utilizam para maior segurança nas suas 

operações de crédito são as garantias. Na medida em que os tomadores de crédito se dispõem a 

apresentar garantias, este sinaliza ao agente financeiro que deseja cumprir com o contrato 

                                                 
6 Risco de não pagamento de uma obrigação. 
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financeiro celebrado. O uso da garantia pode limitar o tomador do crédito a tomar decisões de 

negócios mais arriscadas, reduzindo o risco moral. “Em geral, o risco moral ocorre quando as 

ações de uma parte, que não podem ser observadas por outra, influem na probabilidade ou na 

magnitude de um pagamento.” (PINDICK, RUBINFELD, 2005, p. 539). Por exemplo, em 

posse de um crédito sem garantias, o empreendedor pode tomar decisões mais arriscadas, pois 

está trabalhando em parte com capital de terceiros. Em caso de insucesso, seu prejuízo seria 

menor, em relação ao caso de trabalhar apenas com o capital próprio.  

“Garantias informais não escritas são precondições para o comércio e indústria. Onde 

estas garantias são indefinidas, negócios irão sofrer.” (AKERLOF, 1970, p. 500, tradução 

nossa). Desta forma, melhorar a qualidade dos ativos dados em garantia significa melhorar a 

qualidade dos negócios.  

 

2.4.1. Tipos de colaterais 

 

Doornick e Capeletto (2013, p.5), distingue três tipos de acordos de colaterais, 

dependendo da facilidade do credor acessar e vender os ativos. Colateral com o menor grau de 

liquidez é a posse indireta, onde os credores possuem promessa de posse sobre ativos fixos. 

Neste caso, o credor necessita de aprovação dos tribunais para acessar os ativos. Com maior 

grau de liquidez, é a alienação fiduciária, que transfere a posse do ativo ao credor. Neste caso, 

em caso de falência, os ativos dados em garantia são de posse do credor, não entrando na massa 

falida. O ativo considerado core business7 da empresa, escapam desta regra, devendo atender 

os prazos legais estabelecidos pelo juiz. No terceiro modelo, de colateral de alta liquidez, estão 

contidas as cessões fiduciárias de direitos creditórios e de direitos sobre contas bancárias 

(cheques, investimentos em renda fixa, debêntures, depósitos e notas promissórias). 

“Consequentemente, esta categoria representa uma opção de venda para os bancos, que pode 

ser exercida quando o devedor não pagar sua dívida” (DOORNICK, CAPELETTO, 2013, p. 6, 

tradução nossa) 

Campello e Larrain (2015, p.3) define dois tipos de colateral: Ativos imóveis (terrenos 

e prédios) e Ativos móveis (máquinas e equipamentos). Atta-Mensah (2015, p. 316), divide os 

colaterais entre internos, que estão intrinsicamente ligados ao projeto financiado, e externos, 

onde ativos não ligados ao projeto financiados são dados em garantia (bens pessoais, aval, 

fiança).  

                                                 
7 Núcleo do negócio. Parte principal de um determinado negócio. 
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2.4.2. Crédito comercial 

 

“Trade credit é uma importante fonte de financiamento de curto prazo para as empresas. 

Caracterizado como a concessão de prazos para pagamento e descontos nos pagamentos à vista 

negociados entre fornecedores e compradores no momento da venda.” (SCHIOZER, 

BRANDO, 2011, p. 586). “Trade credit é uma importante fonte de financiamento corporativo 

e excede até mesmo o estoque de dinheiro M1” (CHOI, KIM, 2003, p. 30, tradução nossa)8.  

Petersen e Rajan (1997, p. 661) afirmam que o crédito comercial é a mais importante 

fonte de financiamento de curto prazo das empresas americanas, fornecendo acesso à capital 

para empresas que não possuem acesso aos canais tradicionais de crédito. Apesar desta 

importância, seus estudos encontraram evidências que afirmam que o tamanho da empresa e o 

volume de crédito comercial tomado são positivamente correlacionados. “A relação positiva 

mais forte vem principalmente de que para empresas maiores são ofertadas mais crédito 

comercial – presumivelmente por que são melhores no risco de crédito, não por que possuem 

demanda maior de crédito de seus fornecedores” (PETERSEN, RAJAN, 1997, p. 682, tradução 

nossa). Outra relação identificada na demanda por crédito comercial foi de que o aumento nas 

vendas aumenta a demanda por crédito. Cada dólar adicional de aumento nas vendas aumenta 

a demanda por crédito comercial em 1,2 centavos.  

Petersen e Rajan (1997, p. 672) também estudaram o lado da oferta de crédito comercial, 

mostrando que a oferta está ligada ao volume financeiro dos ativos da empresa fornecedora. 

Empresas mais velhas tendem a financiar mais os seus clientes. Empresas com faturamento 

crescente também tendem a aumentar o índice de contas a receber em relação aos ativos. 

 Schiozer e Carvalho (2012, p. 526) estudam o comportamento de crédito comercial de 

uma economia madura em relação a uma economia em desenvolvimento, comparando 

empresas britânicas com brasileiras. “As empresas brasileiras realizaram mais vendas à vista 

que suas contrapartes britânicas (diferença estatisticamente significativa, ao nível de 5%). Ou 

seja, a 'oferta de crédito comercial no Brasil é menor do que no Reino unido”. Quanto a 

demanda de crédito comercial, Schiozer e Carvalho (2012, p. 526) rejeitam a ideia de que as 

empresas brasileiras utilizam mais créditos comerciais em relação as britânicas, alertando que 

o resultado pode estar ligado não a uma menor demanda, e sim, a uma menor oferta, conforme 

evidenciado pelos mesmos autores.  

                                                 
8 M1 = moeda em poder do público (papel-moeda e moeda metálica) + depósitos à vista nos bancos 
comerciais. M1 é o total de moeda que não rende juros e é de liquidez imediata. 
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Schiozer e Brando (2011, p. 587), afirmam que o trade credit se apresenta como 

instrumento de redução de assimetria informacional por meio da função de financiador da 

cadeia produtiva, dividindo-o em três categorias: (i) instrumento estratégico dos agentes, como 

meio de se efetuar uma discriminação de preços entre fornecedores e clientes, forma de 

fidelização de clientes, e de ajudar clientes importantes durante crises financeiras (ii) 

instrumento de complemento do financiamento bancário, pois nesta forma de crédito, há uma 

maior facilidade em monitorar a situação financeira dos clientes, devido ao acompanhamento 

do fluxo de pedidos, recuperação de crédito através da devolução de mercadorias e menor risco 

de desvio dos recursos tomados; (iii) instrumento de substituição do crédito bancário, onde 

apenas as empresas que não tem acesso ao financiamento bancário seriam usuárias do trade 

credit.  

Suportando a tese de substituição de empréstimos bancários, Choi e Kim (2003, p. 31) 

evidenciam que o montante de contas a pagar em relação ao ativo total aumenta 

significativamente com o aumento das taxas de juros, reduzindo o custo de transação das 

empresas.  

De forma paradoxal, o trade credit como substituto das linhas de crédito com recebíveis 

é também a fonte de garantias para o crédito com recebíveis. Schiozer e Brando (2011, p. 591), 

relatam que empresas com restrições creditícias ofertam trade credit de forma a obter recebíveis 

para serem oferecidos para desconto ou como garantias em empréstimos. Com incentivos a não 

diminuir o seu ativo, as empresas classificam trade credit como inerente ao negócio da 

Companhia, ao invés de receber as vendas à vista, pois o excesso de caixa seria destinado ao 

pagamento de dívidas.  

 

2.4.3. Duplicata mercantil 

 

“A duplicata de venda mercantil, também denominada simplesmente duplicata 

mercantil, pode ser conceituada como o título de crédito correspondente a um contrato de 

compra e venda de mercadoria, emitido pelo vendedor (sacador) sobre o comprador (sacado), 

para que este lhe pague determinada importância em dinheiro, à vista ou a prazo.” (BIMBATO, 

2016 p.13).  

Bimbato (2016, p.21) sugere que a duplicata é um instrumento de direito autônomo, 

sendo que o terceiro possuidor do título, de boa-fé, é imune às restrições existentes no direito 

dos antecessores. Sendo assim, não pode o devedor (sacador) opor ao credor de boa-fé o 
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pagamento, nem questionar junto ao credor condições comerciais da transação que gerou a 

duplicata. 

Até 1968, a duplicata também era um instrumento de fiscalização tributária, pois 

fornecia a base de cálculo para o imposto de vendas e consignações, de competência dos 

estados. Após a Lei nº 5.474, que instituiu o imposto sobre circulação de mercadorias, 

extinguindo o imposto sobre vendas, a base de cálculo passou a ser o registro de entradas e 

saídas de mercadorias, deixando a duplicata de ser um instrumento de fiscalização. 

(BIMBATO, 2016 p.27). 

Pela sua característica autônoma, a duplicata é destinada a cessão para agentes 

financeiros, como forma de antecipar recebíveis em forma de caixa para as empresas, e também, 

usadas como colaterais ou garantias nas operações de empréstimo de capital de giro e conta 

garantida junto às instituições financeiras. 

 

 Duplicata Eletrônica 

 

A lei nº 9.492/97 no seu art. 8º dispõe que podem ser admitidas para protesto, indicações 

de duplicatas por meio magnético ou de gravação eletrônica para dados. O código civil de 2002 

no seu artigo 889 também dispõe sobre emissão de títulos de crédito por meio eletrônico, mas 

conforme ressaltado por Bimbato, (2016, p. 8), essa norma não se aplica aos títulos de crédito 

regidos por lei especial, conforme disposto no artigo 903 do código referido. O fato é que grande 

parte das duplicatas passaram a ser emitidas em formato eletrônico. “Calcula-se, com base nos 

dados de protocolos de protesto, que hoje menos de 5% das duplicatas ainda são emitidas em 

papel” (BIMBATO, 2016 p.25). 

Bimbato (2016, p. 28), ainda considera derrogada pelo costume as normas legais sobre 

a matéria, citando entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, que considerou válida para 

execução de título extrajudicial, a emissão de duplicata por meio eletrônico.  

Ainda que em formato digital, é indubitável que a duplicata siga suas formalidades 

conforme preconizado pela lei 5.474/88, como a denominação duplicata, data de emissão, 

número de ordem, número da fatura, vencimento, domicílio do comprador e vendedor, 

identificação do sacado, praça de pagamento, importância a pagar, aceite do sacado e assinatura 

do emitente, como no exemplo fictício mostrado na Figura 1.  
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Figura 1 - Exemplo de Duplicata Eletrônica 

 

Fonte: CRDC 
 

Sob pena de detenção de dois a quatro anos e multa, a Lei nº 8.137/90, alterando o artigo 

172 do código civil, considera crime “Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não 

corresponda a mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado”. Neste 

sentido, a criação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em 2006 pela Receita Federal em conjunto 

com as Secretarias da Fazenda (SEFAZ) estaduais e municipais, mitigou este problema. A 

informação contida na Nota Fiscal Eletrônica é concentrada em um arquivo XML9, que dá 

origem a Duplicata Eletrônica. Deste modo, a duplicata irá refletir exatamente os termos 

lançados na nota fiscal eletrônica, que são os termos acordados na relação comercial entre 

comprador e devedor. 

A SEFAZ informa que já foram emitidas 18,6 bilhões de notas fiscais eletrônicas, por 

1,472 milhões de empresas10. O projeto da nota fiscal eletrônica foi elaborado para padronizar 

                                                 
9 Extensible Markup Language – Linguagem de marcação usada para criação de documentos com dados 
de organizados hierarquicamente, como textos e bancos de dados. Sua sintaxe básica pode ser utilizada 
para compartilhar informações entre diferentes computadores e aplicações.  
10 Informações acessadas de http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/infoEstatisticas.aspx em 09/03/2018 
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um modelo nacional de documento eletrônico, em substituição ao papel, que tem sua validade 

jurídica garantida pela assinatura digital das partes. A iniciativa simplifica a emissão de notas 

fiscais pelos contribuintes, e permite o acompanhamento em tempo real das operações pela 

receita federal.  

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

de cessão de créditos comerciais, uma vez que facilitou a checagem da existência da operação 

que poderá ser feita na internet via chave de acesso do documento eletrônico.” (FILGUEIRA, 

BOECHAT, 2015, p.97).  

A chave de acesso da nota fiscal eletrônica, número exclusivo composto por 44 

caracteres, ao ser inserido no portal da SEFAZ, permite o acompanhamento dos eventos da nota 

fiscal eletrônica. Um evento pode ser entendido como qualquer fato relacionado com uma NF-

e, normalmente ocorrido após a sua respectiva autorização de uso. Os eventos podem informar 

uma alteração na nota fiscal, como valores e quantidades, seu cancelamento, informações sobre 

o transporte da mercadoria relacionada a respectiva NF-e, manifestação do destinatário da 

mercadoria (ciência, confirmação, desconhecimento ou não realização), e o ingresso na zona 

franca de Manaus. Em posse da duplicata, com sua respectiva vinculação a NF-e, o agente 

financeiro recebe atualizações sobre o status do documento fiscal. Portanto, esta ferramenta 

contribui para a redução da assimetria de informação entre a empresa cedente e o agente 

financeiro.   

O projeto de Lei 9.327 de 13/12/2017, apresentado pelo deputado federal Júlio Lopes, 

dispõe sobre a emissão de duplicata eletrônica sob a forma escritural, prevendo que os atos de 

remessa, apresentação, devolução, comprovação de pagamento e controle de titularidade 

fiquem registrados em sistema eletrônico de informações, que será uma entidade autorizada 

pelo Banco Central do Brasil. Apesar da emissão eletrônica já está prevista, como visto 

anteriormente, esta medida visa dar maior segurança ao instrumento, além de garantir a 

execução do título de crédito sem protesto, e eliminar a necessidade do livro de registro de 

duplicatas.   

 

2.4.4. Experiências com o uso de colaterais no mercado de crédito 

 

O senso comum diz que garantias reduzem o risco do empréstimo, pois dá ao credor o 

direito de acessar ativos em caso de não recebimento da obrigação. No entanto Berger e Udell 

(1989, p. 3) observam que a indústria bancária associa a necessidade de garantias à devedores 

mais arriscados, pois os bancos definem a necessidade de colateral sobre a análise de crédito 
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feita durante o processo de aprovação. No seu estudo, Berger e Udell (1989) analisaram 

1.000.000 (um milhão) de empréstimos comerciais domésticos realizados por 460 instituições 

financeiras dos EUA, de acordo com dados obtidos no Federal Reserve Survey11, no período 

1977 a 1988, chegando à conclusão de que colateral é associado com devedores com maior 

risco de crédito. As evidências que levam à conclusão são: bancos com maior proporção de 

empréstimos com garantia tendem a ter maior proporção de empréstimos não performados em 

relação à média; o maior prêmio de risco para bancos com maior proporção de empréstimos 

com colaterais; e maiores taxas de inadimplência para bancos com maior participação de crédito 

com colaterais no seu portfólio. Nos dois últimos, chega-se à conclusão que o acesso aos 

colaterais não é suficiente para compensar o risco mais alto dos devedores que apresentam 

garantias. 

Doornick e Capeletto (2015) estudam os efeitos das reformas trazidas pela Lei nº 

11.101/2005, conhecida como lei das falências, que reforçaram os direitos dos credores sobre 

os direitos creditórios em garantia, em caso de falência do tomador do crédito. A partir desta 

lei, ativos com alienação fiduciária são excluídos da massa falida, dando preferência aos 

credores dos créditos com garantia. O aumento na recuperação de créditos foi de 12% em 2015. 

Na sua análise, Doornick e Capeletto (2015) usaram dados de empréstimos de 790.000 firmas 

no período de 2004 a 2005, podendo identificar os bancos, e colaterais de cada operação de 

crédito. No ano de 2004, mais de 80% do volume total de crédito possuíam garantias. Após a 

reforma, os créditos com garantias aumentaram 13%. Como a reforma aumentou a oferta de 

colaterais de alta liquidez, o estudo observou o aumento deste tipo de colateral na estrutura de 

capital das empresas, passando de 8% para 14%, enquanto os colaterais com posse direta, 

passaram de 7% para 10%, e os colaterais de posse indireta passaram de 1% para 2%. Após a 

reforma, as empresas que apresentavam menos garantias passaram a apresentar 17% mais 

garantias para seus empréstimos, enquanto as empresas que apresentavam mais garantias que o 

necessário (sobrecolateral), diminuíram seus níveis de colaterais em 9%. De forma geral, o 

empoderamento dos credores aumentou a demanda por garantias. O estudo não encontrou 

indícios do aumento de crédito ocasionado pela reforma.   

Campello e Larrain (2015) analisam o efeito no mercado de crédito ocasionado pelo 

aumento do menu de colaterais disponíveis para garantir uma operação. Até 1990, o código 

comercial da Romênia só permitia ativos imóveis como garantias (p.e. terrenos e prédios), 

mesmo que ativos móveis representem metade do total de ativos de uma empresa. No ano 2000, 

                                                 
11 Federal Reserve Survey: Pesquisa desenvolvida pelo Sistema de Reserva Federal dos EUA, autoridade                 
de política monetária do país.  
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o governo romeno implementou a Lei 99, que na prática, permitia que na compra de máquinas 

e equipamentos, as empresas usassem ativos similares ou equivalentes de caixa como garantias. 

A lei permitiu que o credor tivesse direitos sobre o ativo móvel dado em garantia, mas sem 

transferir a posse do ativo ao credor. Além disso, a lei introduziu um sistema de informações 

sobre as garantias usadas, em tempo real. Como resultado, o estudo mostrou que os índices de 

alavancagem das empresas de capital intensivo aumentaram após a reforma, indicando aumento 

da disponibilidade de crédito. O aumento da alavancagem para empresas que possuem maior 

proporção de ativos móveis foi 3,7 pontos percentuais acima daquelas com baixa proporção de 

ativos móveis. A alavancagem de empresas com maior participação de ativos tangíveis cresceu 

1,2 pontos percentuais acima em relação a empresas com maior participação de ativos 

intangíveis. O aumento da alavancagem foi observado também em empresas que não utilizavam 

instrumentos de crédito antes da reforma. Após a reforma, a probabilidade de uma empresa 

intensiva em ativos móveis não ter dívidas foi reduzida em 21%, em comparação com empresas 

não intensivas em ativos móveis. As empresas com maior proporção de ativos móveis 

reduziram suas posições de caixa em 1.9 pontos percentuais a mais em relação as empresas não 

intensivas em ativos móveis.  

A figura 2, retirada do estudo de Campello e Larrain (2015, p. 10), mostra a evolução 

do crédito corporativo em percentual do PIB da Romênia (linha azul) e o número de pedidos de 

registros no sistema de controle de garantias criado pelo governo romeno (linha laranja). Além 

dos dados contidos na figura, o número de tomadores de crédito subiu de 18.000 no ano 2000 

para mais de 100.000 em 2005.  
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Figura 2 - Evolução do pedido de registros no sistema de garantias e crédito corporativo na 
Romênia 

 
Fonte: CAMPELLO, M., LARRAIN, M., 2015. Enhancing the contracting space: Collateral menus, 
access to credit, and economic activity. Published by Oxford University Press on behalf of The Society 
for Financial Studies, 2015 
 

Campello e Larrain (2015, p. 25) também demonstraram os efeitos das reformas na 

economia real. Comparando com empresas não intensivas em ativos móveis, as empresas 

intensivas em ativos móveis apresentaram taxa de investimentos em ativos fixos 3,8 pontos 

percentuais acima, contrataram 2,6 pontos percentuais mais trabalhadores, tiveram 3.4 pontos 

percentuais mais produtividade, e crescimento de vendas 2.6 pontos percentuais acima.  Vemos 

aqui um efeito multiplicador de crédito.  

 Assunção, Benmelech e Silva (2013) estudaram os efeitos da reforma de crédito 

ocorrida no Brasil em 2004, que facilitou a venda de veículos cuja posse foi retomada pelos 

credores após a inadimplência do devedor. Antes da reforma, após retomar o veículo, o credor 

precisava da aprovação dos tribunais para revender um veículo retomado. Isso foi conseguido 

através da Lei nº 10.931/04, conhecida como Lei da alienação fiduciária. Na alienação 

fiduciária, a titularidade do veículo permanece com o credor, durante o prazo do financiamento. 

Neste período, o devedor tem a posse e o direito de uso sobre o veículo. Após a quitação da 

dívida, o credor transfere a titularidade para o tomador do crédito. O processo de retomada e 

revenda de um veículo por um credor caiu de dois anos para três semanas. O volume de crédito 

para veículos passou de R$ 34,7 milhões em agosto de 2004 para R$ 60,2 milhões dois anos 

depois.  
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O estudo de Assunção, Benmelech e Silva (2013, p.2671), também revelou que o 

spread12 das operações de financiamento de recursos caiu de 1,18% para 1,02% posteriormente 

a lei. O prazo de vencimento das operações passou de 34,6 para 37,7 meses, e o valor médio 

financiado passou de R$ 9.115 para R$ 10.501. O percentual médio financiado do veículo 

passou de 55% para 62%. A renda média do tomador do empréstimo ficou 3,2% menor após a 

reforma, mostrando que a reforma foi bem-sucedida em estender o financiamento de veículos 

para devedores com menor renda. Há evidências da maior incidência de empréstimos para 

devedores com risco mais alto, com maior participação de empreendedores e autônomos. 

“Nossas evidências sugerem que a mudança legal trouxe uma democratização do crédito, 

permitindo à devedores mais arriscados e de menor renda comprarem carros mais caros e novos. 

A reforma permitiu empréstimos maiores, com menores spreads, prazos de vencimento mais 

longos, e maior alavancagem”. (ASSUNÇÃO, BENMELECH, SILVA. 2013, p.2687, tradução 

nossa). 

 

2.4.5. Lei 13.146/17 e Resolução nº 4.593 

 

A Lei nº 13.146/17, conversão da Medida Provisória 775, promulgada em 28.08.2017 

para dispor sobre a constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros por entidade 

registradora autorizada a funcionar pelo Banco Central no âmbito do sistema financeiro 

nacional, na prática, permite aos bancos fazer o registro de restrições (gravames) sobre ativos 

financeiros em centrais de registros. Antes da legislação, o registro de ativos dados em garantia 

de operações de crédito, como as duplicatas, precisava ser feito em cartório, o que em muitos 

casos inviabilizava a transação pelo alto custo de registro (R$ 119,81)13 e pela dificuldade 

logística, dado o envio do documento físico para os cartórios de diversas localidades no país.  

A medida abre espaço para que essas garantias sejam bloqueadas eletronicamente, com maior 

agilidade e menor custo de processamento.  

Para operacionalização das centrais, o Conselho Monetário Nacional tornou público a 

Resolução nº 4.593 de 2017, esclarecendo os ativos que poderão ser alvo de registro, incluindo 

as duplicatas mercantis e operações de cartão de crédito.  

                                                 
12 Spread: Diferença entre a taxa de captação de recursos e a taxa de empréstimo de recursos.  
13 Faixa de valor do título entre R$ 1.543,01 e R$ 3.854,00 da tabela III dos Oficiais de Registro de Títulos 

e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, disponível em https://www.irtdpj-
sp.com.br/down/Tabela_2018_SemISS_Geral.pdf. Acesso em 09/03/2018 
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A simplificação do registro da duplicata, facilitando a recuperação dos ativos em caso 

de inadimplência, deve tornar a duplicata um ativo de alta liquidez, de acordo com classificação 

proposta por Doornick e Capeletto (2015, p.5). A transformação em um ativo com maior 

liquidez foi benéfica para o mercado de financiamento de veículos, conforme mostrado por 

Assunção, Benmelech e Silva (2013). Desta forma, a Lei pode ser um primeiro passo para uma 

desburocratização do mercado de crédito com duplicatas. 

 

2.5. Instituições que fornecem créditos lastreados em direitos creditórios 

 

2.5.1. Fomento mercantil  

 

“O fomento mercantil consiste na aquisição total ou parcial de créditos, a título oneroso, 

de créditos decorrentes da atividade empresarial” (SANTOS JÚNIOR, 2017, p.13). Para a 

empresa contratante, o contrato permite a antecipação de sua carteira de contas a receber, 

mediante uma taxa de desconto, denominada fator de compra. O termo factoring, ou fomento 

mercantil, é notado em diversos momentos da sociedade antiga, como em Roma e na Grécia, 

mas como uma forma de representação comercial. Lemos Leite (2005, p.3) lembra que o sentido 

moderno de factoring, como fornecedor de recursos, nasceu nos EUA, em 1808. No Brasil, 

surgiu, em 1982, com a formação da Associação Nacional das Factorings, ANFAC.  

A ANFAC, divulga diariamente um indicativo da taxa fator de compra praticada pelos 

seus associados. A taxa média praticada pelo mercado de fomento comercial no período de 

17/01/2018 a 02/03/2018 é de 4,30% ao mês, conforme mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Taxas médias de juros por modalidade – Pessoas Jurídicas (Recursos Livres) 

 

Fonte: Associação Nacional das Factorings. Mar/18. Disponível em http://www.anfac.com.br/v3/anfac-
fator.jsp. Acesso em 03/03/2018 
 

“O segmento de empresas de fomento mercantil, conhecido universalmente como 

Factoring, movimentou cerca de 100 (cem) bilhões de reais no último ano” (SANTOS 

JÚNIOR, 2017, p.9) 
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2.5.2. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 

 

A instrução CVM14 nº 356 de 17 de dezembro de 2001, regulamentou a constituição e o 

funcionamento de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, FIDC. O fundo tem por 

objetivo ser uma comunhão de recursos para a aquisição de recebíveis ou direitos creditórios. 

Como direitos creditórios, definiu-se “direitos e títulos representativos destes direitos, 

originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, 

de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem como em outros ativos 

financeiros e modalidades de investimento”. Por ter uma carga tributária favorável, não 

ocorrendo a incidência de PIS e COFINS, além da alíquota de IOF15 ser igual a 0 (zero) para a 

aquisição de direitos creditórios, os FIDC se transformaram em um instrumento rapidamente 

adotado pelos agentes de fomento mercantil, tornando a operação destes mais eficiente.  

“Os créditos cedidos para o fundo podem ser representados por diferentes tipos de lastro 

compostos por direitos e obrigações originários de diversos segmentos econômicos. Os FIDC 

podem ser constituídos por recebíveis performados ou não, pulverizados ou concentrados, ou 

cedidos com ou sem coobrigação” (FILGUEIRA, BOECHAT, 2015, p.18).  

Segundo Filgueira e Boechat (2015, p.89), o patrimônio líquido dos FIDC em mercado 

fechou 2014 em R$ 74,5 bilhões, com 459 fundos em atividade, com um volume captado de 

quase R$ 115 bilhões junto a 11 mil investidores. Cerca de 11% dos fundos são de Fomento 

Mercantil. Apesar do crescimento e volume de recursos, a carteira de crédito dos FIDC é 

equivalente a 1% das operações de crédito com recursos livres, do Sistema Financeiro Nacional 

(SFN).  

 

2.5.3. Bancos 

 

As duplicatas são ativos amplamente usados pelos integrantes do sistema financeiro 

nacional. O desconto de duplicatas direto representa 10% (R$ 70 bilhões) do saldo de carteira 

de crédito de pessoa jurídica, recursos livres, em dezembro de 2017, segundo informações do 

Banco Central do Brasil. 

As linhas de Capital de Giro e Conta Garantida também apresentam duplicatas, não 

como em posse dos bancos, mas dados em garantia no financiamento bancário. Desta forma, 

                                                 
14 Comissão de Valores Mobiliários 
15 Imposto sobre operações financeiras 
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em caso de inadimplência do devedor do financiamento, as duplicatas seriam acessadas pelos 

bancos como forma de recuperar o montante do empréstimo.  

A CRDC estima que cerca de 50% do volume de crédito da linha de capital de giro, e 

25% da linha de conta garantida estejam vinculadas às duplicatas. Desta forma, o saldo de 

carteira em duplicatas seria de R$ 73,4 bilhões em capital de giro, e R$ 14,4 bilhões em conta 

garantida, totalizando R$ 158 bilhões em créditos lastreados em duplicatas no Sistema 

Financeiro Nacional, segundo dados do Banco Central do Brasil, com as inferências da CRDC.  
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3. METODOLOGIA 

 

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa quantitativa, usando base de dados 

fornecidas pela CRDC, contendo informações sobre os eventos das notas fiscais utilizadas nas 

operações de crédito. O acesso a base de dados foi concedido pela CRDC com o exclusivo 

intuito de propiciar este estudo, dado o caráter de sigilo das operações de seus clientes.  

A CRDC, Central de Registro de Direitos Creditórios S/A é uma iniciativa da 

Associação Comercial de São Paulo, entidade paulistana que ao longo dos mais de 120 (cento 

e vinte) anos de existência, conseguiu alcançar histórica posição de destaque na vida comercial 

da cidade de São Paulo, sendo reconhecida pela seriedade e responsabilidade que marcam as 

suas ações institucionais. As atividades desenvolvidas pela Associação Comercial de São Paulo, 

ao longo dos anos, extrapolam a mera congregação de empresas paulistanas para percorrer 

outros campos, como o do estímulo à economia e às micro e pequenas empresas, postura que 

agregou ao seu nome um reconhecimento efetivo no âmbito nacional. 

Com o objetivo de reduzir riscos e simplificar os processos de crédito com duplicatas, 

foi desenvolvida pela CRDC, uma plataforma tecnológica que garante a origem e a unicidade 

da duplicata, contribuindo para o aumento da oferta de recursos financeiros para as micro e 

pequenas empresas. O processo de constituição e formalização da duplicata, utilizado pelo 

mercado até então, possibilitava fraude, e implicava em altos custos operacionais para os 

agentes financeiros. 

 A plataforma CRDC, em uma visão sintética, realiza, em tempo real, através do uso de 

tecnologia, as seguintes funções: 

 acesso/assinaturas por certificação digital  

 emissão de duplicatas digitais com base em NF-e  

 confirmação da integridade e validade da NF-e através de monitoramento junto 

às Secretarias de Fazenda estaduais  

 geração do número único de registro da duplicata digital (número sob o qual é 

registrado todo evento relacionado à NF-e/duplicata), garantindo unicidade do 

título.  

 comunicação eletrônica entre empresa e agente financeiro com o qual a empresa 

tem relacionamento para envio/retorno de duplicatas e atualização sobre status 

da NF-e 
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 formalização da documentação digital referente à operação de crédito, usando 

assinaturas digitais padrão ICP-Brasil16 

 acompanhamento do ciclo de vida da NF-e e duplicata digital até o seu 

vencimento, informando ao agente financeiro toda alteração no seu status 

A plataforma online é utilizada pelos cedentes, sacados e agentes financeiros para a 

formalização das duplicatas que serão utilizadas como lastro nas operações financeiras. A 

arquitetura tecnológica foi construída para atender os rigorosos quesitos de segurança e 

performance do sistema financeiro, tendo a capacidade de processamento de mais de um milhão 

de duplicatas por dia.  

Por ser uma iniciativa recente, a representatividade da plataforma CRDC no mercado de 

duplicatas ainda é baixa, como veremos a seguir, não sendo possível avaliar os efeitos da 

unicidade da duplicata para o mercado de crédito. Portanto, o foco do estudo desenvolvido será 

a análise dos eventos da nota fiscal eletrônica, e seus impactos para a atividade de crédito com 

duplicatas. 

 

3.1. Definição da amostra 

 

A base de dados fornecida por CRDC é fruto das operações de seus clientes, contendo 

operações de 240 agentes financeiros, realizadas durante os meses de maio e junho de 2017.  

Os agentes financeiros são compostos por FIDCs, Factorings e Securitizadoras, de todo 

o território nacional. Neste período, foram monitoradas 129.381 notas fiscais eletrônicas, com 

um valor total de R$ 928 (novecentos e vinte e oito) milhões, sendo retornados 287.188 eventos. 

Neste período, foram descontados ou dados em garantia 171.249 duplicatas, com um valor total 

de R$ 633 milhões. Os 240 agentes financeiros forneceram recursos para mais de 3.459 

empresas cedentes. Estes recebíveis foram lançados contra 62.234 empresas sacadas, 

destinatário final das mercadorias que constam nas Notas Fiscais Eletrônicas. 

Os cedentes das NF-e com eventos estão distribuídos por 23 unidades federativas, com 

maior concentração no estado de São Paulo (72%). A região Sudeste concentra 82% dos 

cedentes, e a região sul, 12%. Em relação a cedentes, a base é pulverizada, sendo que o maior 

cedente da base possui 4% do volume de notas fiscais com eventos. Os 18 maiores cedentes 

representam 20% da base.  

 

                                                 
16 A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil é uma cadeia hierárquica de 

confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão. 
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Tabela 2 - Concentração dos cedentes 

 
Fonte: Dados CRDC – junho/2017 
Elaboração: Autor 
 
 
Gráfico 4 - Participação de cedentes por região 

 
Fonte: Dados CRDC – junho/2017 
Elaboração: Autor 
 
A base proposta visa ter a maior quantidade de dados para explorar o tema da redução 

de assimetria de informação entre cedente e sacado. No entanto, vemos que a base ainda 

representa minoria no mercado de crédito com duplicatas, devido à curta existência da iniciativa 

CRDC (dois anos de operação), e a forte presença de cedentes do estado de São Paulo, sede da 

companhia. 

 

3.2. Análise dos dados coletados 

 

Foram analisados os doze eventos possíveis sobre a nota fiscal eletrônica, de acordo com 

os seguintes parâmetros:  

Estado Número de NF-e %
SP 92.936                72%
RS 9.608                  7%
RJ 4.604                  4%
PR 4.214                  3%
MG 2.744                  2%
GO 2.105                  2%
Outros 13.170                10%
Total 129.381              100%

Centro Oeste
3%

Nordeste
1%

Norte
0%

Sudeste
83%

Sul
13%
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 Número de notas fiscais eletrônicas  

 Número de eventos 

 Média de valor da NF-e  

 Número médio de duplicatas por NF-e 

 Média de dias entre a emissão da NF-e e seu envio para o agente financeiro 

 Média do prazo de pagamento da NF-e  

 Média de dias entre emissão da NF-e e a ocorrência do evento 

 Notas fiscais compradas  

 

Tabela 3 - Resultado da análise das NF-e por evento com estatísticas descritivas 

 

 Fonte: Dados CRDC – julho/2017 
 Elaboração: Autor 

 

Conforme demonstrado pela tabela 3, as 129.381 NF-e geraram 287.188 eventos, que 

demoram, em média 5,5 dias desde a emissão para acontecer. As notas fiscais alvo de operações 

de crédito possuem um valor médio de R$ 6.810, que se desdobram em 1,6 duplicata, em média. 

O prazo médio, das NF-e alvo de desconto pelos agentes financeiros é de 54,1 dias, e o envio 

para o desconto ocorre em média 3,8 dias após a transação comercial. 86.501 NF-e monitoradas 

na plataforma tornaram-se lastro de duplicatas em operações de crédito. Devido à dimensão da 

amostra, foram usados parâmetros de estatística descritiva para melhor entendê-la. É importante 

Evento
Número 
de NF-e

Número 
de 

eventos
Média de 
Valor R$

Média de 
duplicatas 

por NF-e

Média de 
dias entre 
emissão e 

envio para 
desconto

Média de 
dias de 

prazo de 
pagamento 

da NF-e

Média de 
dias entre 
emissão e 

evento

Notas 
fiscais 

compradas
Cancelamento 1.932     1.932      10.341    1,9             1,5            46,4            2,7              741            
Carta de Correção Eletrônica 14.467   15.111   11.900    2,0             5,8            59,7            9,5              10.442      
Ciência da Operação 46.165   46.165   6.856      1,3             3,5            44,1            3,1              31.663      
Confirmação da Operação 25.191   25.191   9.292      1,2             3,4            42,4            8,4              17.569      
Desconhecimento da Operação 117         117         8.898      1,9             1,4            56,8            21,2            80              
Operação não Realizada 251         251         12.928    1,4             5,7            47,9            17,2            185            
MDF-e autorizado 66.191   102.759 5.521      1,8             3,8            60,2            5,7              44.443      
MDF-e cancelado 2.472     2.752      6.805      1,9             3,8            73,3            6,3              1.585         
Registro de Autorização de CT-e para a NF-e 79.855   89.946   6.454      1,7             3,6            54,5            4,7              53.864      
Registro de Cancelamento de CT-e para a NF-e 1.683     1.780      13.158    1,7             3,8            52,7            6,6              1.097         
Confirmação internalização SUFRAMA 552         552         9.128      2,3             5,1            66,5            24,1            383            
Vistoria SUFRAMA 632         632         9.600      2,2             4,4            63,9            22,0            436            
Total 129.381 287.188 -- -- -- -- -- 86.501      
Média -- -- 6.810,2   1,6             3,8            54,1           5,5              --
Mediana -- -- 2.061,0   1,0             1,0            42,0           2,0              --
Moda -- -- 300,0      1,0             0,0 28,0           0,0 --
1º Quartil -- -- 909,4      1,0             0,0 29,0 1,0 --
2º Quartil -- -- 2.061,0   1,0             1,0 42,0 2,0 --
3º Quartil -- -- 5.161,2   2,0             3,0 60,0 7,0 --
Desvio Padrão -- -- 40.047,6 1,7             11,0          48,1           9,2              --
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notar que os dados não possuem uma estrutura específica, e que a maior parte dos eventos não 

é obrigatória. Para melhor compreensão, cada tipo de evento é descrito abaixo.  

 

3.2.1. Cancelamentos 

 

O cancelamento da NF-e pode ser realizado para qualquer NF-e que tenha sido 

autorizada pelo Fisco, desde que não tenha ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda não 

tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento17. O prazo máximo para cancelamento 

varia de acordo com a unidade federativa do emitente da NF-e. Para o estado de São Paulo, o 

prazo máximo é de 24 horas, não devendo o emitente os impostos sobre o faturamento. Após 

este prazo, o emitente pode fazer o cancelamento até 480 horas depois da autorização de uso, 

porém, estando sujeito ao recolhimento dos impostos.  

Os agentes financeiros se preocupam com o evento de cancelamento, pois pode ser sinal 

de uma prática de geração de faturamento ideologicamente falso pelo cedente, para que este 

possa dar origem a duplicatas e conseguir crédito. Nesse caso, logo após a emissão da NF-e, 

formalização da duplicata digital e desconto junto ao agente financeiro, o cedente cancela a NF-

e, para não incorrer nas penalidades previstas. Para o agente financeiro, a prática só é revelada 

no vencimento da operação de crédito, quando ao verificar o não recebimento, o agente 

financeiro descobre que a transação comercial não existiu. Portanto, o cancelamento é um 

evento negativo para a operação de crédito.  

 A plataforma CRDC monitora a NF-e junto à SEFAZ, informando o agente financeiro 

em tempo real, caso houver o evento de cancelamento. Sendo assim, o agente financeiro pode 

se antecipar ao evento ocorrido dando início à abordagem para renegociação junto ao cedente.  

 A análise dos dados mostrou que 1.932 NF-e foram canceladas, representando 1,4% do 

das NF-e, sendo o 7º evento mais representativo. Foram R$ 19,9 milhões em operações de 

crédito que tiveram seus lastros cancelados, 2,3% do volume financeiro total das NF-e. 

 O evento do cancelamento, acontece, em média, 2,7 dias após a emissão da NF-e, contra 

a média de 5,5 dias para os outros eventos. O valor médio da NF-e cancelada é de R$ 10.341, 

acima da média de R$ 6.810. Neste ponto, a primeira suspeita é de que, se o emitente da NF-e 

quiser, de fato, gerar faturamento ideologicamente falso para dar origem a duplicatas e 

conseguir crédito, este já emitiria uma NF-e de valor maior, mais próximo ao valor do crédito 

necessário. Em uma operação comum, o cedente da CRDC utiliza 50 duplicatas para uma única 

                                                 
17 https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_V.asp Acesso em 15/10/2017 



40 
 

operação de desconto de recebíveis, originárias de 30 NF-e, segundo média apresentada pela 

plataforma CRDC. Utilizando um menor número de notas, de valor maior, após conseguir o 

crédito o cedente cancelaria um número menor de notas, tendo menor trabalho operacional. 

 Entre a emissão da NF-e e seu envio para o agente financeiro, as NF-e canceladas levam 

em média, 1,5 dias, contra a média de 3,8 dias da base. É uma das categorias que apresentam o 

envio para o desconto mais rápido. A suspeita é de que, quando o emitente da NF-e utiliza da 

geração de faturamento ideologicamente falso para dar origem a duplicatas, é por que a empresa 

tem compromissos financeiros urgentes, e as outras opções de levantamento de fundos já foram 

esgotadas. Sendo assim, ele precisa emitir a NF-e e rapidamente emitir as duplicatas e 

apresentar ao agente financeiro, para ter o crédito o quanto antes. 

 

3.2.2. Carta de Correção Eletrônica 

 

A carta de correção é um serviço da SEFAZ para o emitente sanar erros em campos 

específicos da NF-e, desde que o erro não esteja relacionado com as variáveis que determinam 

o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor 

da operação, a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do 

destinatário e a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria18.  

Os emitentes utilizam a carta de correção para alterar o código de substituição tributária, 

a natureza da operação, dados do transportador, endereço do destinatário, razão social do 

destinatário, ou para incluir dados adicionais na descrição da NF-e, como por exemplo, a 

menção à legislação que implique em algum benefício fiscal.  

11,1% das NF-e da amostra (14.467), apresentaram o evento da carta de correção. Este 

evento ocorre em média 9,5 dias após a emissão da NF-e. O envio da NF-e para o agente 

financeiro leva em média 5,8 dias para ser acontecer, o maior intervalo da amostra, contra a 

média de 3,8 dias da base.  

A carta de correção eletrônica indica uma necessidade de pequena correção na NF-e, de 

modo a ratificar a transação comercial entre cedente e sacado. Portanto, a ocorrência deste 

evento tende a ser um fator positivo para o detentor da duplicata, pois há maiores chances do 

lastro da transação ser verdadeiro. Alguns dados corroboram para este pensamento. Por 

exemplo, 63% das NF-e com carta de correção apresentam o conhecimento de transporte 

eletrônico, indicando que a mercadoria relacionada a NF-e embarcou em uma unidade de 

                                                 
18 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0= 
acesso em 16/10/2017 
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transporte, tendo a NF-e maior chance de ser verídica. 18% das NF-e com carta de correção 

apresentam ciência da operação por parte do sacado, enquanto 9% apresentam confirmação por 

parte deste. Apenas 0,4% das NF-e com carta de correção são canceladas, 0,08% são 

desconhecidas pelo sacado e 0,12% não são realizadas pelo destinatário.  

Portanto, a carta de correção eletrônica tende a conferir maior chance de veracidade ao 

título de crédito. 

 

3.2.3. Manifesto do destinatário 

 

Este conjunto de eventos, como o próprio nome já sugere, permite que o destinatário da 

NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na nota, confirmando as 

informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.  Este 

processo é composto de quatro eventos: 

1. Ciência da Emissão 

2. Confirmação da Operação  

3. Registro de Operação não Realizada 

4. Desconhecimento da Operação 

 

A Manifestação do Destinatário, é na maioria das vezes, um evento opcional. Sua 

vantagem está na possibilidade do destinatário saber quais NF-e foram emitidas contra si, evitar 

o uso de sua Inscrição Estadual por parte de emitentes de NF-e que utilizam inscrições estaduais 

idôneas para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário 

diverso do indicado na documentação fiscal. Além disso, possibilita para o destinatário obter 

segurança jurídica no uso do crédito fiscal correspondente, pois uma nota confirmada não 

poderá ser cancelada pelo seu emitente. Outra vantagem, seria registrar junto aos seus 

fornecedores que a mercadoria foi recebida e constituir formalmente o vínculo comercial que 

resguarda juridicamente as faturas comerciais, sem a necessidade de assinatura no canhoto 

impresso no DANFE19. 

 

 

 

 

                                                 
19 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0= - 

Acesso em 17/10/2017 
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 Ciência da Emissão 

 

O evento de "Ciência da Emissão" registra que o destinatário da operação, constante 

nesta NF-e, tem conhecimento que o documento foi emitido, mas ainda não expressou uma 

manifestação conclusiva para a operação. Todas as operações com o evento de solicitação de 

"Ciência da Emissão" deverão ter na sequência o registro do evento com a manifestação 

conclusiva do destinatário sobre a operação.20 

36% das NF-e (46.165) obtiveram a ciência da emissão. 28% dos eventos de ciência 

tiveram confirmação da emissão. 0,25% tiveram status alterado para operação não realizada, 

pelo sacado, e 0,08% dos sacados alegaram desconhecimento da operação.  

A Ciência da Emissão se destaca por ser o segundo evento que acontece mais cedo após 

a emissão da nota, em média, 3,1 dias, contra 5,5 dias da média da base.  

 

 Confirmação da operação  

 

O evento de confirmação da operação será registrado após a realização da operação, e 

significa que a transação ocorreu conforme informado na NF-e. Quando a NF-e trata de uma 

circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física 

da mercadoria no estabelecimento do destinatário. 

Importante registrar, que após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa 

emitente fica impedida de cancelar a NF-e. Apenas o evento Ciência da Emissão não inibe a 

autorização para o pedido de cancelamento, conforme o prazo definido na legislação vigente21. 

A confirmação da operação tem a característica semelhante à do aceite do sacado, uma 

vez que esse já recebeu o fruto da transação comercial, e esta não pode mais ser desfeita. É a 

substituição do canhoto físico da nota fiscal. Este seria o evento que mais dá veracidade ao 

lastro do título de crédito negociado.  

20% das NF-e (25.191) tiveram confirmação da operação. As NF-e com confirmação da 

operação possuem em média, 42 dias de prazo de pagamento, contra 54 dias da base, o menor 

prazo de pagamento entre os eventos.  

 

                                                 
20 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0= 

Acesso em 18/10/2017 
21 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0= 

Acesso em 18/10/2017 
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 Operação não realizada 

 

O evento de “Operação não realizada” será informado pelo destinatário quando, por 

algum motivo, a operação legalmente acordada entre as partes não se realizou (devolução sem 

entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário, sinistro da carga durante seu 

transporte, etc.)22. É um evento negativo, pois o sacado alega que esta operação não se 

concretizou, portanto, a importância não é devida.  

0,2% do total de NF-e (251) retornaram o evento de operação não realizada, 

representando um volume financeiro de R$ 3,2 milhões.  

O valor médio das NF-e é de R$ 12.928, contra R$ 8.810 da base. Neste ponto, a mesma 

suspeita levantada no caso de cancelamentos surge novamente, de que se o emitente da NF-e 

quiser, de fato, gerar faturamento ideologicamente falso para dar origem a duplicatas e 

conseguir crédito, este já emitiria uma NF-e de valor maior, mais próximo ao valor do crédito 

necessário.  

 

 Desconhecimento da Operação 

 

Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da 

utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar 

operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso.  Este evento o 

protege de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ23. 

Assim como a Operação Não Realizada, é um evento negativo, pois o sacado alega que esta 

operação não é de seu conhecimento, portanto, a importância não é devida. 

0,1% das NF-e (117) retornaram o evento de operação não realizada, 0,03% do total de 

notas, representando um volume financeiro de R$ 1 milhão.  

O valor médio das NF-e é de R$ 8.898, contra R$6.810 da base. Se o emitente da NF-e 

quiser, de fato, gerar faturamento ideologicamente falso para dar origem a duplicatas e 

conseguir crédito, este já emitiria uma NF-e de valor maior, mais próximo ao valor do crédito 

necessário. Isso seria a mesma suspeita levantada no caso de cancelamentos e da operação não 

realizada. 

                                                 
22 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0= 

Acesso em 23/10/2017 
  
23 http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=yjOJMwFOkA0= 

Acesso em 23/10/2017 



44 
 

3.2.4. Conhecimento de transporte eletrônico.  

 

Documento fiscal eletrônico, que pode ser utilizado para substituir o Conhecimento de 

Transporte de Carga. É um documento de existência exclusivamente digital, emitido e 

armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma prestação de serviços de 

transportes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização 

de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. Como benefícios, 

elimina a incidência de erros de preenchimento, pois a emissão não é permitida com erros de 

digitação no CT-e, elimina custos por conta da diminuição de despesas com impressão, permite 

o armazenamento de documentos, redução do tempo que os caminhões gastam nas paradas em 

postos fiscais de fronteira e garante mais agilidade no processo de fiscalização das mercadorias 

transportadas.24 

Os dados do ministério da fazenda informam que há 77,1 mil emissores de CT-e no país, 

tendo emitido 2,039 bilhões de CT-e25. 

 

 Registro de autorização de CT-e para NF-e 

 

62% das NF-e (79.855) foram vinculadas ao evento de CT-e, ou seja, tiveram as 

mercadorias vinculadas a esse documento fiscal transportadas. 

A incidência de em evento de CT-e indica que uma mercadoria existente foi embarcada 

em uma unidade de transporte, o que indica maior veracidade da transação comercial 

representada pela NF-e. 

Apenas 12 NF-e com registro de autorização de CT-e para NF-e foram canceladas, o 

que representa 0,02%. Apenas 61 (0,08%) acusaram o evento de operação não realizada e 35 

(0,04%) acusaram o evento de desconhecimento da operação, evidenciando o caráter positivo 

do evento de autorização de CT-e.  

 

 Registro de cancelamento de CT-e para NF-e 

 

Somente poderá ser cancelado um CT-e que tenha sido previamente autorizado o seu 

uso pelo Fisco e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda 

                                                 
24http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=fYFuI10FiqM= Acesso 

em 24/10/2017 
25 http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/infoEstatisticas.aspx Acesso em 10/03/2018 
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não tenha ocorrido o início da prestação de serviço de transporte. Os Conhecimentos de 

Transporte autorizados poderão ser cancelados em até 7 dias (168 horas) a partir da data de 

emissão do documento.26 

O cancelamento do CT-e é utilizado pelos emissores da NF-e quando há algum erro na 

documentação, ou mudança nas condições comerciais. Foram registrados 1.683 registros de 

cancelamentos de CT-e, equivalente a 1,3% das CT-e autorizadas. Das notas com CT-e 

canceladas, apenas 9 NF-e foram canceladas de fato, indicando que o cancelamento da CT-e 

está relacionado com correção das informações, não estando relacionada com a não existência 

da transação comercial.  

 

3.2.5. Manifesto eletrônico de documentos fiscais – MDF-e 

 

Documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para 

vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade 

jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente27.  A finalidade do MDF-e é agilizar o 

registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e 

demais características do transporte.  

Na prática, a MDF-e concentra todas as CT-e de uma mesma unidade de transporte (um 

caminhão, p.e.), facilitando a fiscalização e controle das remessas de carga.  

Dados da Ministério da Fazenda indicam que 106 milhões de MDF-e foram emitidas, 

por 3 milhões de emissores28. 

 

 MDF-e autorizado 

 

51% das NF-e da base analisada (66.191) apresentaram o evento de MDF-e autorizado. 

 

 MDF-e cancelado  

 

Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, um MDF-e não poderá sofrer qualquer 

alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. O 

                                                 
26http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=HC/iuy94/Rk=#/SGyl

Q7WuNI= Acesso em 25/10/2017 
27 https://www.fazenda.sp.gov.br/mdfe/perguntas_frequentes/perguntas.htm Acesso em 10/03/2018 
28 https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/Site/Sobre Acesso em 10/03/2018 
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emitente poderá antes de iniciada a prestação de serviço de transporte, efetuar o cancelamento 

do MDF-e, dentro do período de 24 horas após sua emissão.  

2% das NF-e (2.472) apresentaram o evento de MDF-e cancelado, representando 3,7% 

das NF-e com MDF-e autorizados. 

 

3.2.6. Eventos SUFRAMA 

 

A Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA - é uma autarquia 

vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que administra a Zona 

Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento 

regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade 

econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

Com cinco décadas de existência, a SUFRAMA viabilizou a implantação dos três polos 

que compõem a ZFM - comercial, industrial e agropecuário - e promove a interiorização do 

desenvolvimento por todos os Estados da área de abrangência do modelo, identificando 

oportunidades de negócios e atraindo investimentos para a região tanto para o Polo Industrial 

de Manaus quanto para os demais setores econômicos da sua área de atuação29. 

Por contar com benefícios fiscais, o ingresso de mercadorias na Zona Franca de Manaus 

é inspecionado pelo Fisco. A fiscalização e entrada da mercadoria na Zona Franca resulta em 

dois eventos relacionados a NF-e: Confirmação Internalização Suframa e Vistoria Suframa. Os 

eventos relacionados a SUFRAMA levam em média 23 dias para acontecer. Isto reflete a 

distância da Zona Franca de Manaus dos principais polos industriais do País (Sul e Sudeste) e 

as dificuldades de acesso à esta região.  

 

 Vistoria SUFRAMA 

 

O evento de Vistoria SUFRAMA reflete a homologação do ingresso da mercadoria na 

área incentivada mediante a autenticação do Protocolo de Internamento de Mercadoria Nacional 

(PIN-e)30. 

 0,4 % do total de NF-e (632) acusaram o evento de Vistoria SUFRAMA, indicando 

através do Fisco, que uma mercadoria ingressou na área incentivada, validando a sua existência. 

                                                 
29 http://site.suframa.gov.br/acesso-a-informacao/institucional Acesso em 28/10/2017 
30http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/nfe/gerados/conceito_de_evento_de_nfe.as

p - Acesso em 29/10/2017 
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Uma evidência importante que torna a Vistoria SUFRAMA um evento positivo, é que nenhuma 

NF-e com este evento foi cancelada, apresentaram evento de operação não realizada ou 

desconhecimento da operação.  

Destaca-se no evento Vistoria SUFRAMA, o prazo médio de pagamento da NF-e, de 

63,9 dias, contra 54,1 dias da base, indicando maior prazo de pagamento ao sacado. 

 

 Confirmação Internalização SUFRAMA 

 

O evento Confirmação Internalização SUFRAMA trata-se da confirmação do 

recebimento da mercadoria pelo destinatário, por meio da Declaração de Ingresso (DI)31. Assim 

como o evento de confirmação da operação, a Confirmação Internalização SUFRAMA também 

possui a característica semelhante à do aceite do sacado, uma vez que o sacado já recebeu o 

fruto da transação comercial, e esta não pode mais ser desfeita. O evento também traz maior 

veracidade a uma transação comercial, uma vez que o sacado confirma ter recebido o fruto da 

transação comercial, e a importância da transação é devida.  

1,3% do total de NF-e (552) acusaram o evento de Confirmação Internalização 

SUFRAMA, indicando que o destinatário recebeu a mercadoria, e sua importância é devida. 

Algumas evidências suportam a ideia de que a Confirmação Internalização SUFRAMA seja um 

evento positivo, como a não verificação de cancelamentos, desconhecimento da operação, ou o 

evento de operação não realizada nas NF-e com o evento de Confirmação Internalização 

SUFRAMA.  

Destaca-se no Confirmação Internalização SUFRAMA, o prazo médio da NF-e, de 66 

dias, contra 54,1 dias da base, indicando maior prazo de pagamento ao sacado.  

 

3.3. Regressões 

 

Para analisar as suposições propostas, foi aplicada a base de dados regressões 

estatísticas, buscando correlações entre as variáveis exploradas.  

 

 

 

                                                 
31http://www.set.rn.gov.br/contentProducao/aplicacao/set_v2/nfe/gerados/conceito_de_evento_de_nfe.as

p - Acesso em 29/10/2017 
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3.3.1. Incidência do evento de Cancelamento e prazo entre emissão da NF-e e envio 

para o agente financeiro 

 

A primeira regressão testa a suposição de que a NF-e com maior chance de cancelamento 

tem o seu envio para um agente financeiro em um curto período de tempo após a emissão. A 

hipótese é de que, quando o emitente da NF-e utiliza da geração de faturamento 

ideologicamente falso para dar origem a duplicatas, é por que a empresa tem compromissos 

financeiros urgentes, e as outras opções de levantamento de recursos já foram esgotadas. Sendo 

assim, ele precisa emitir a NF-e e rapidamente emitir as duplicatas e apresentar ao agente 

financeiro, para ter o crédito o quanto antes. Formalmente: 

 

𝐶𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝛼 + 𝛽 × 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑜 + 𝜀                              (1) 

 

onde a variável independente (Cancelamento), assume 0 se uma dada Nota Fiscal i não foi 

cancelada, e 1 caso tenha sido cancelada. Os dias entre a emissão da NF-e e envio para o Agente 

Financeiro, é a variável dependente (prazo de envio). É esperado que o coeficiente da variável 

prazo de envio seja negativo. Esta regressão, assim como todas as demais, foi estimada 

utilizando o método de mínimos quadrados ordinários (MQO). A vantagem da utilização desse 

método sobre outros (como Logit e Probit), é que o coeficiente β pode ser interpretado como o 

efeito marginal da variável independente sobre a dependente. No caso da equação 1, β pode ser 

interpretado como o efeito de um dia adicional entre a emissão e o envio da NF-e na 

probabilidade da NF-e ser cancelada.   

Em seguida, foi utilizado a regressão múltipla, adicionando a variável (prazo de envio)2, 

equivalente ao quadrado do variável prazo de envio, para capturar o possível efeito não linear 

do prazo de envio sobre a probabilidade de cancelamento. É esperado que a variável prazo envio 

seja negativa, e a variável (prazo de envio)2 seja positiva, evidenciando um efeito não linear, 

sendo o efeito decrescente com o passar dos dias. 

O terceiro teste estabeleceu categorias para o prazo entre a emissão da NF-e e envio para 

o agente financeiro. A variável (prazo 1) representa as NF-e enviadas para o agente financeiro 

1 dia após a emissão, a variável (prazo 2-3) representa as NF-e enviadas para o agente financeiro 

entre 2 e 3 dias após a emissão, e (prazo 4>) representa as NF-e enviadas para o agente 

financeiro 4 dias ou mais após a emissão. É esperado que quanto maior o prazo entre emissão 

e envio para desconto, menor a chance de cancelamento, e que este efeito seja decrescente, ou 
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seja, a cada dia que passa, as chances de cancelamento se reduzem cada vez em um percentual 

menor.  

Os mesmos testes foram repetidos dividindo aleatoriamente a base em duas sub 

amostras, para checar se os resultados podem ser generalizáveis. 

 

3.3.2. Incidência do evento de cancelamento e valor da NF-e 

 

A segunda hipótese analisada surge da informação de que o valor médio da NF-e 

cancelada é de R$ 10.341, acima da média de R$ 6.810 da base de dados. A suspeita é de que, 

se o emitente da NF-e quiser, de fato, gerar faturamento ideologicamente falso para dar origem 

a duplicatas e conseguir crédito, este já emitiria uma NF-e de valor maior, mais próximo ao 

valor do crédito necessário. Em uma operação comum, o cedente da CRDC utiliza 50 duplicatas 

para uma única operação de desconto de recebíveis, originárias de 30 NF-e, segundo média 

apresentada pela plataforma. Utilizando um menor número de notas, de valor maior, após 

conseguir o crédito o cedente cancelaria um número menor de notas, tendo menor trabalho 

operacional. 

O evento de cancelamento é a variável independente (y), sendo 0 para não canceladas e 

1 para canceladas. O valor da NF-e, é a variável dependente (x). É esperado que a variável valor 

seja positiva, quanto maior o valor da nota, maiores chances de cancelamento. 

Em seguida, foi utilizado a regressão múltipla, adicionando a variável (valor da NF-e)2, 

equivalente ao quadrado da variável valor da NF-e, para capturar o possível efeito não linear 

do valor sobre a probabilidade de cancelamento. É esperado que a variável valor da NF-e seja 

positiva, e a variável (Valor da NF-e)2 seja negativa, evidenciando um efeito não linear. 

O terceiro teste estabeleceu categorias para o valor da NF-e e envio para o agente 

financeiro. A variável (valor R$ 2 a 5 mil) representa as NF-e de valor entre R$ 2 e 5 mil, a 

variável (valor R$ 5 a 8 mil) representa as NF-e de valor entre R$ 5 e 8 mil, e (valor acima de 

R$ 8 mil) representa as NF-e valor acima de R$ 8 mil. É esperado que quanto maior o valor da 

NF-e, maior a chance de cancelamento, e que este efeito seja crescente, ou seja, quanto maior 

a faixa de valor, as chances de cancelamento aumentam em um percentual maior.  

Os valores foram reportados em milhares de Reais.  

Os mesmos testes foram repetidos dividindo aleatoriamente a base em duas sub 

amostras, para checar se os resultados podem ser generalizáveis. 
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3.3.3. Incidência do evento de cancelamento e efetivação da operação de crédito 

 

A terceira hipótese analisada é a de que as NF-e canceladas possuem menor propensão 

a resultarem em títulos de crédito e serem descontadas pelos agentes financeiros. Isso confirma 

a eficácia da plataforma em alertar o agente financeiro de que aquela nota fiscal é inválida, 

antes da concessão de crédito.  

Para testar esta hipótese, o evento de cancelamento é a variável dependente (x) sendo 0 

para não canceladas e 1 para canceladas, e a efetivação da operação de crédito é a variável 

independente (y), sendo 0 para não efetivadas e 1 para efetivadas. Espera-se que a variável 

cancelamento seja negativa, reduzindo as chances de efetivação da operação de crédito, quando 

a NF-e for cancelada. 

O mesmo teste foi repetido dividindo aleatoriamente a base em duas sub amostras, para 

checar se os resultados podem ser generalizáveis. 

 

3.3.4. Incidência do evento de cancelamento e o evento de Conhecimento de 

Transporte 

 

A quarta hipótese analisada, visa investigar o fato de que a incidência do evento de CT-

e indica que uma mercadoria existente foi embarcada em uma unidade de transporte, o que 

mostra maior veracidade da transação comercial representada pela NF-e, estando a NF-e menos 

sujeita ao evento de cancelamento.  

Para testar esta hipótese, o evento de cancelamento é a variável independente (y), sendo 

0 para não canceladas e 1 para canceladas, o evento de autorização de CT-e é a variável 

dependente (x), sendo 0 para não incidência de transporte e 1 para a incidência de transporte. É 

esperado que a variável autorização CT-e seja positiva, maiores chances de veracidade da NF-

e cuja mercadoria seja alvo de transporte. 

O mesmo teste foi repetido dividindo aleatoriamente a base em duas sub amostras, para 

checar se os resultados podem ser generalizáveis. 

 

3.3.5. Incidência dos eventos de Ciência e Confirmação e o prazo para pagamento da 

NF-e 

  

Nesta análise, foi observada a relação entre a incidência dos eventos de Ciência e 

Confirmação da NF-e por parte do sacado e o prazo de pagamento das NF-e, questionando se 
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uma operação mais longa possui menores chances de ser confirmada pelo sacado, devido à 

incerteza proporcionada pelo tempo. Os eventos de Ciência e Confirmação são os que mais dão 

veracidade ao lastro do título de crédito negociado, pois possuem a confirmação da contraparte 

da operação de que a operação é verdadeira.  

A presença do evento de Ciência ou Confirmação é a variável independente (y), sendo 

0 para ausência e 1 para a presença. O prazo para pagamento da NF-e é a variável dependente 

(x). Espera-se que a variável prazo para pagamento seja negativa, evidenciando quanto mais 

longa a operação, menores as chances de Ciência ou Confirmação por parte do sacado.  

Em seguida, foi utilizada a regressão múltipla, adicionando a variável (prazo de 

pagamento)2, equivalente ao quadrado da variável prazo de pagamento, para capturar o efeito 

não linear da amostra. É esperado que a variável prazo de pagamento seja negativa, e a variável 

(prazo de pagamento)2 seja positiva, evidenciando um efeito não linear, sendo o efeito 

decrescente quanto maior o prazo de pagamento da NF-e. 

O terceiro teste estabeleceu categorias para o prazo da NF-e. A (prazo 31-45) representa 

as NF-e com prazo de 31 a 45 dias, a variável (prazo 46-74) representa as NF-e com prazo entre 

46 e 74 dias, e a variável (prazo 75>) representa as NF-e com prazo superior a 75 dias. É 

esperado que quanto maior o prazo de pagamento da NF-e, menor a chance de Ciência ou 

Confirmação da operação, e que este efeito seja decrescente, ou seja, a cada dia que passa, as 

chances de Ciência e Confirmação se reduzam cada vez em um percentual menor.  

Os mesmos testes foram repetidos dividindo aleatoriamente a base em duas sub 

amostras, para checar se os resultados podem ser generalizáveis. 

Parte da amostra estava sem a informação do prazo, omitida pelos agentes financeiros 

alvo da amostra, sendo removida da análise. 

 

3.3.6. Incidência dos eventos de Ciência e Confirmação e efetivação da operação de 

crédito. 

 

Esta hipótese visa avaliar se as NF-e com Ciência e Confirmação possuem maior 

propensão a resultarem em títulos de crédito e serem descontadas pelos agentes financeiros. 

Isso confirmaria a eficácia da plataforma em informar o agente financeiro de que aquela Nota 

Fiscal é confirmada por parte do sacado, dando maior veracidade ao título. 

A presença do evento de Ciência ou Confirmação é a variável dependente (x), sendo 0 

para ausência e 1 para a presença, e a efetivação da operação de crédito é a variável 

independente (y), sendo 0 para não efetivadas e 1 para efetivadas. É esperado que a variável 
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Ciência e Confirmação seja positiva, sendo maiores as chances da operação ser efetivada após 

ciência ou confirmação da NF-e. o que aumenta o grau de confiança do lastro da operação. 

O mesmo teste foi repetido dividindo aleatoriamente a base em duas sub amostras, para 

checar se os resultados podem ser generalizáveis. 

 

3.3.7. Incidência de Cancelamento e os eventos positivos 

 

Neste caso, foi testado a presença de cancelamentos em relação aos diversos eventos 

positivos recebidos pelas NF-e, usando a regressão múltipla, inferindo que os eventos positivos 

reduzem as chances de cancelamento de uma NF-e. O evento de cancelamento é a variável 

independente (y), sendo 0 para não canceladas e 1 para canceladas. O evento de carta de 

correção eletrônica, presença dos eventos de ciência e confirmação, eventos SUFRAMA e 

eventos relacionados ao transporte de mercadorias são as variáveis dependentes (x). É esperado 

que as variáveis dependentes sejam negativas, reduzindo as chances de cancelamento da NF-e. 

O mesmo teste foi repetido dividindo aleatoriamente a base em duas sub amostras, para 

checar se os resultados podem ser generalizáveis. 
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4. RESULTADO 

 

4.1. Incidência do evento de Cancelamento e prazo entre emissão da NF-e e envio para o 

agente financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 
 Tabela 4 - Efeito do prazo de envio na chance de cancelamento de uma NF-e 

A Tabela 4 descreve os resultados das regressões usando o evento de cancelamento como variável dependente, e as variáveis de prazo de envio como variáveis independentes. 
Prazo de envio é definido como o número de dias entre a emissão da Nf-e e o envio para o agente financeiro, (prazo de envio)2 é o quadrado do prazo de envio. Nas especificações 
mostradas nas colunas (3), (6) e (9), utilizam-se variáveis binárias, denotando prazo de envio de 1 dia, 2 ou 3 dias, ou acima de 4 dias, de forma que os coeficientes representem 
o efeito da emissão nesses prazos em comparação com notas enviadas no mesmo dia (prazo de envio = 0). Em parênteses são mostradas as estatísticas t de cada coeficiente, e 
os símbolos *, ** e *** representam significância estatística a 10%, 5% e 1% respectivamente.  

 
 

Amostra 
completa 

  
Sub amostra 
A 

  
Sub amostra 
B 

 

Modelo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Variáveis X          
Prazo de envio -0,00027*** -0,00088*** -- -0,00029*** -0,00087*** -- 0,00025*** -0,00090*** -- 
 (-8,89) (-13,74)  (-6,81) (-9,56)  (-5,74) (-9,91)  
(prazo de envio)2 -- 0,00001*** -- -- 0,00001*** -- -- 0,00001*** -- 
  (10,81)   (7,18)   (8,16)  
Prazo =1 dia  -- -- -0,00983*** -- -- -0,00976*** -- -- -0,00952*** 
   (-12,23)   (-8,55)   (-8,23) 
Prazo = 2 ou 3 dias -- -- -0,01312*** -- -- -0,01298*** -- -- -0,01383*** 
   (-12,98)   (-9,34)   (-9,91) 
Prazo ≥ 4 dias -- -- -0,01482*** -- -- -0,01518*** -- -- -0,01549*** 
   (-17,68)   (-13,21)   (-13,33) 
Intercepto 0,01596*** 0,01735*** 0,01540*** 0,01619*** 0,01752*** 0,01607*** 0,01571*** 0,01720*** 0,016388** 
 (44,79) (45,81) (32,97) (32,01) (32,55) (22,98) (31,32) (32,24) (23,18) 
R2 0,0006 0,0015 0,0048 0,0007 0,0015 0,0049 0,0005 0,0015 0,0051 
F-Stat 79,04 97,89 138,71 46,42 49,04 71,02 32,96 49,76 73,30 
Observações 129.381 129.381 129.381 64.690 64.690 64.690 64.690 64.690 64.690 
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O resultado da regressão mostrado na coluna (1) da tabela 4 evidencia que a chance de 

uma NF-e ser cancelada quando é enviada ao agente financeiro no mesmo dia é de 

aproximadamente 1,60%, e a cada dia que passa, há uma redução de 0,03 ponto percentual nas 

chances da NF-e ser cancelada. Os coeficientes são estatisticamente significantes ao nível de 

1%. 

O resultado da segunda regressão mostrado na coluna (2) da tabela confirmou a 

expectativa do teste anterior, de que a relação entre prazo de envio e chance de cancelamento é 

negativa. Além disso, conforme esperado, o efeito é decrescente com o aumento do prazo de 

envio (ou seja, essa relação não é linear), uma vez que o coeficiente da variável prazo de envio2 

é positivo. A chance na NF-e ser descontada no mesmo dia do seu envio é 1,73%. Para uma 

NF-e descontada no dia seguinte, a chance diminui em aproximadamente 0,09 ponto percentual. 

Como exemplo, para uma NF-e descontada 5 dias após a emissão, a chance de cancelamento é 

0,04 ponto percentual menor do que para uma NF-e descontada no mesmo dia da emissão.32 Os 

coeficientes são estatisticamente significantes ao nível de 1%. 

O resultado da terceira regressão mostrado na coluna (3) mostra que as chances da NF-

e enviada ao agente financeiro no mesmo dia de sua emissão ser cancelada é de 1,54%. Se a 

NF-e é enviada ao agente financeiro um dia após sua emissão, as chances de cancelamento são 

0,98 ponto percentual menores. Entre 2 e 3 dias após a emissão, as chances são 1,31 ponto 

percentual menor em relação as NF-e enviadas no mesmo dia. Após 4 dias, as chances são de 

1,48 ponto percentual menor. Portanto, quanto maior o prazo entre emissão da NF-e e envio ao 

agente financeiro, menor a chance de cancelamento, e o seu efeito é decrescente com o passar 

dos dias. Os coeficientes são estatisticamente significantes ao nível de 1%. 

Os mesmos testes foram repetidos dividindo aleatoriamente a base em duas sub 

amostras, para checar se os resultados podem ser generalizáveis. Os resultados desses exercícios 

econométricos estão descritos nas colunas 4 a 9 da tabela 4, e as inferências são todas mantidas. 

 

4.2.  Incidência do evento de cancelamento e valor da NF-e 

                                                 
32 O cálculo é do efeito para um prazo de 5 dias é feito como segue: (-0,00088)*5 + (0,0000655)*52 ≈ -

0,004. 
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Tabela 5 - Efeito do prazo de envio na chance de cancelamento de uma NF-e 

A Tabela 5 descreve os resultados das regressões usando o evento de cancelamento como variável dependente, e as variáveis de valor da NF-e como variáveis independentes. 
O valor da NF—e é definido pelo valor (em milhares de R$) constante na NF-e enviada a plataforma CRDC, (valor da NF-e)2 é o quadrado do valor da NF-e (em milhares de 
R$). Nas especificações mostradas nas colunas (3), (6) e (9), utilizam-se variáveis binárias, denotando valores até R$ 2 mil, entre R$ 2 a R$ 5 mil, R$ 5 a R$ 8 mil, ou acima 
de R$ 8 mil, de forma que os coeficientes representem o efeito do valor da NF-e em comparação com notas enviadas de até R$ 2 mil (Valor da NF-e <= R$2mil). Em parênteses 
são mostradas as estatísticas t de cada coeficiente, e os símbolos *, ** e *** representam significância estatística a 10%, 5% e 1% respectivamente.  

  Amostra completa   Sub amostra A   Sub amostra B  
Modelo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Variáveis X          
Valor da NF-e 0,00003*** 0,00012372*** -- 0,00004*** 0,00016607*** -- 0,00002 0,00008321*** -- 
 (3,50) (7,48)  (3,21) (6,98)  (1,68) (3,61)  
(Valor da NF-e)2 -- -0,00000003*** -- -- -0,00000005*** -- -- -0,00000002*** -- 
  (6,61)   (6,20)   (3,21)  
Valor > R$2mil ≤ R$5mil -- -- 0,00397*** -- -- 0,00382*** -- -- 0,00410*** 
   (4,81)   (3,26)   (3,54) 
Valor > R$5mil ≤ R$8mil -- -- 0,00625*** -- -- 0,00666*** -- -- 0,00583*** 
   (5,04)   (3,79)   (3,34) 
Valor ≥ R$8mil -- -- 0,01172*** -- -- 0,01316*** -- -- 0,01316*** 
   (12,35)   (9,75)   (9,75) 
Intercepto 0,01472*** 0,01410210*** 0,01140*** 0,01482*** 0,01397308*** 0,01172*** 0,01463*** 0,01421941*** 0,01029*** 
 (42,98) (39,72) (23,68) (30,46) (24,42) (53,37) (30,33) (28,48) (7,71) 
R2 0,0001 0,00043268 0,0012 0,0002 0,00075434 0,0015 0,00004 0,00020265 0,0010 
F-Stat 12,25 28,00 53,37 10,33 24,42 32,90 2,82 6,55 21,28 
Observações 129.381 129.381 129.381 64.690 64.690 64.690 64.690 64.690 64.690 
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O resultado da regressão mostrado na coluna (1) da tabela 5 evidencia que a chance de 

uma NF-e ser cancelada é de aproximadamente 1,47%, e a cada mil unidades monetária (R$) 

adicional, há um aumento de 0,003 ponto percentual nas chances da NF-e ser cancelada. A cada 

R$ 10.000 adicionais na NF-e, as chances sobem 0,03 pontos percentuais. Isso significa que 

uma NF-e de R$ 5 mil apresenta uma chance de 1,49% de cancelamento, enquanto uma NF-e 

de R$ 50.000 apresenta chances de 1,62%. Os coeficientes são estatisticamente significantes ao 

nível de 1%. 

O resultado da segunda regressão mostrado na coluna (2) da tabela 5 confirmou a 

expectativa do teste anterior, de que a relação entre valor da NF-e e chance de cancelamento é 

positiva. Além disso, conforme esperado, o efeito é decrescente com o aumento do valor da 

NF-e (ou seja, essa relação não é linear), uma vez que o coeficiente da variável valor da NF-e2 

é negativo. A chance na NF-e ser descontada é de 1,41%. Para uma NF-e de valor de R$ 5.000, 

as chances aumentam em aproximadamente 0,06 ponto percentual33, e para uma NF-e de valor 

de R$ 50.000, as chances aumentam 0,61 ponto percentual.34 Os coeficientes são 

estatisticamente significantes ao nível de 1%. 

O resultado da terceira regressão mostrado na coluna (3) mostra que as chances da NF-

e de valor até R$ 2 mil ser cancelada é de 1,14%. Se a NF-e estiver entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, 

as chances de cancelamento são 0,4 ponto percentual maior em relação as notas de R$ 2 mil. 

Com um valor entre R$ 5 mil e R$ 8 mil, as chances são 0,62 ponto percentual maior em relação 

as NF-e de R$ 2 mil. Acima de R$ 8 mil, as chances são de 1,17 ponto percentual maior. 

Portanto, quanto maior o valor da NF-e e, maior a chance de cancelamento.  

Os mesmos testes foram repetidos dividindo aleatoriamente a base em duas sub 

amostras, para checar se os resultados podem ser generalizáveis. Os resultados desses exercícios 

econométricos estão descritos nas colunas 4 a 9 da tabela 5, sendo que a regressão valor da NF-

e, para a amostra B, coluna (7), não foi estatisticamente significativo. Para os demais testes, as 

inferências são mantidas.  

 

 

 

 

                                                 
33 O cálculo do efeito para um NF-e de R$ 5mil é feito como segue: (0,012372%)*5 -(0,000003%)*5 2 ≈ 

0,0147. 
34 O cálculo do efeito para um NF-e de R$ 50mil é feito como segue: ( 0,012372%)*50 – (0,000003%)*502 

≈ 0,0204. 
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4.3. Incidência do evento de cancelamento e efetivação da operação de crédito 

 

Tabela 6 - Efeito do evento de cancelamento na efetivação da operação de crédito  

A Tabela 6 descreve os resultados das regressões usando o evento de cancelamento como variável 
independente, e a variável de efetivação da operação de crédito como variável dependente. Efetivação da operação 
de crédito é definido com a geração de uma duplicata eletrônica a partir de uma NF-e e seu endosso a um agente 
financeiro, sendo a variável 1 para efetivadas e a variável 0 para não efetivadas. Em parênteses são mostradas as 
estatísticas t de cada coeficiente, e os símbolos *, ** e *** representam significância estatística a 10%, 5% e 1% 
respectivamente.  

 Amostra completa Sub amostra A Sub amostra B 
Modelo (1) (2) (3) 
Variável X    
Cancelamento -0,28936*** -0,29753*** -0,28103*** 
 (-26,89) (-19,66) (-5,74) 
Intercepto 0,67290*** 0,67356*** 0,67225*** 
 (511,74) (362,38) (31,32) 
R2 0,0056 0,0059 0,0052 
F-Stat 723,13 386,61 337,21 
Observações 129.381 64.690 64.690 

 

O resultado mostrado na coluna (1) da tabela 6 revela que das NF-e enviadas para 

originar operações de crédito, 67% tem chances de se tornarem operações de crédito efetivas. 

Quando a NF-e está sujeita ao cancelamento, as chances diminuem em aproximadamente 29 

pontos percentuais. 

O mesmo teste foi repetido dividindo aleatoriamente a base em 2 sub amostras, para 

checar se os resultados podem ser generalizáveis. Os resultados estão descritos nas colunas (2) 

e (3) da tabela 6, e as inferências anteriores são mantidas. 
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4.4. Incidência do evento de cancelamento e o evento de Conhecimento de Transporte 

 

Tabela 7 - Efeito do evento de conhecimento de transporte na chance de cancelamento de uma 
NF-e 

A Tabela 7 descreve os resultados das regressões usando o evento de cancelamento como variável 
dependente, e a variável de conhecimento de transporte como variável independente. Conhecimento de transporte 
é definido 0 em caso de ausência deste evento, e 1 em caso de presença do evento. Em parênteses são mostradas 
as estatísticas t de cada coeficiente, e os símbolos *, ** e *** representam significância estatística a 10%, 5% e 
1% respectivamente. 

 
 Amostra completa Sub amostra A Sub amostra B 
Modelo (1) (2) (3) 
Variável X    
Conhecimento de transporte -0,03862*** -0,03916 *** -0,03808*** 
 (-56,35) (-40,19) (-39,49) 
Intercepto 0,03877*** 0,03928*** 0,03825*** 
 (72,00) (51,29) (50,53) 
R2 0,0240 0,0244 0,234 
F-Stat 3.175 1.615 1.559 
Observações 129.381 64.690 64.690 

 

O resultado do teste mostra que as chances de uma NF-e ser cancelada é de 3,88%, e o 

evento de autorização de CT-e reduz estas chances em 3,86 pontos percentuais, coluna (1) da 

tabela 7, sendo os resultados estatisticamente significantes ao nível de 1%. As chances de uma 

NF-e com o evento de autorização de CT-e ser cancelada é de apenas 0,015%.  

O mesmo teste foi repetido dividindo aleatoriamente a base em 2 sub amostras, para 

checar se os resultados podem ser generalizáveis (resultados reportados nas colunas 2 e 3 da 

tabela 7), permitindo essencialmente as mesmas inferências.  

 

4.5. Incidência dos eventos de Ciência e Confirmação e o prazo para pagamento da NF-e 
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Tabela 8 - Efeito do prazo de pagamento na chance de ciência ou confirmação de uma NF-e 

A Tabela 8 descreve os resultados das regressões usando o evento de cancelamento como variável dependente, e as variáveis de prazo de pagamento como variáveis 
independentes. Prazo de pagamento é definido como o número de dias entre a emissão da Nf-e o dia de pagamento pelo sacado, o (prazo de pagamento)2 é o quadrado do prazo 
de pagamento. Nas especificações mostradas nas colunas (3), (6) e (9), utilizam-se variáveis binárias, denotando prazo de pagamento 31 a 45 dias, de 46 a 75 dias ou acima de 
76 dias, de forma que os coeficientes representem o efeito da emissão nesses prazos em comparação com notas com prazo de pagamento até 30 dias (prazo de pagamento <= 
30). Em parênteses são mostradas as estatísticas t de cada coeficiente, e os símbolos *, ** e *** representam significância estatística a 10%, 5% e 1% respectivamente.  

 
 

Amostra 
completa 

  
Sub amostra 
A 

  
Sub amostra 
B 

 

Modelo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Variáveis X          
Prazo de pagamento -0,00127*** -0,00285*** -- -0,00265*** -0,00333*** -- -0,00083*** -0,00295*** -- 
 (-38,33) (-58,27)  (-39,61) (-40,12)  (-21,88) (-42,35)  
(prazo de pagamento)2 -- 0,00000*** -- -- 0,00000*** -- -- 0,00000*** -- 
  (43,57)   (13.74)   (36,09)  
Prazo > 31 ≤ 45 dias -- -- -0,00440 -- -- 0,00019 -- -- -0,00904 
   (-1,08)   (0,03)   (-1,56) 
Prazo > 46 ≤ 75 dias -- -- -0,10084*** -- -- -0,09690*** -- -- -0,10481*** 
   (-24,07)   (-16,32)   (-17,73) 
Prazo ≥ 76 dias -- -- -0,25083*** -- -- -0,24321*** -- -- -0,25846*** 
   (-53,69)   (-36,77)   (-39,16) 
Intercepto 0,52502*** 0,60370*** 0,52845*** 0,59292*** 0,61966*** 0,52485*** 0,50299*** 0,60880*** 0,53280*** 
 (228,67) (207,89) (195,24) (147,43) (140,47) (137,39) (170,49) (147,35) (138,71) 
R2 0,0147 0,0333 0,0341 0,0309 0,0346 0,0325 0,0096 0,0352 0,0357 
F-Stat 1.469 1.698 1.158 1.569 882,05 551,71 478,55 897,13 607,38 
Observações 98.440 98.440 98.440 49.220 49.220 49.220 49.220 49.220 49.920 
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O resultado da regressão mostrado na coluna (1) da tabela 8 evidencia que a chance de 

uma NF-e com prazo de pagamento imediato ter ciência ou confirmação por parte do sacado é 

de 52%, reduzidos de 0,13 ponto percentual a cada dia de prazo de pagamento. Portanto, uma 

NF-e com prazo de 30 dias tende a ter 48,7%35 de chances de ter ciência ou ser confirmada, 

enquanto uma NF-e com prazo de 60 dias, tende a ter 44,9%36. Os coeficientes são 

estatisticamente significantes ao nível de 1%. 

O resultado da segunda regressão mostrado na coluna (2) da tabela 8 confirmou a 

expectativa do teste anterior, com um grau maior de correlação, de que o efeito obtido na 

regressão anterior não é linear. A relação entre prazo de pagamento e chance de Ciência e 

Confirmação da NF-e por parte do sacado é negativa. Além disso, conforme esperado, o efeito 

é decrescente com o aumento do prazo de pagamento (ou seja, essa relação não é linear), uma 

vez que o coeficiente da variável prazo de pagamento2 é positivo. A chance da NF-e com prazo 

de pagamento imediato ter ciência ou confirmação por parte do sacado é de 60,4%. Para uma 

NF-e com prazo de 30 dias, as chances de Ciência e Confirmação por parte do sacado caem 

para 51,9%37. Para uma NF-e de 60 dias, as chances caem para 43,4%38. Os coeficientes são 

estatisticamente significantes ao nível de 1%. 

O resultado da terceira regressão mostrado na coluna (3) da tabela 8 mostra que as 

chances da NF-e com prazo de pagamento menor ou igual a 30 dias ter Ciência ou Confirmação 

por parte do sacado é de 52,8%. Se o prazo da NF-e estiver entre 31 e 45 dias, as chances de 

Ciência ou Confirmação são 0,44 ponto percentual menores (embora o coeficiente não tenha 

significância estatística aos níveis usuais) em relação as notas com prazo de até 30 dias. Entre 

46 e 75 dias de prazo, as chances são 10 pontos percentuais menores em relação as NF-e com 

prazo de até 30 dias. Após 76 dias de prazo de pagamento, as chances são de 25 pontos 

percentuais menores. Portanto, quanto maior o prazo de pagamento da NF-e, menor a chance 

de Ciência ou Confirmação por parte do sacado.  

Os mesmos testes foram repetidos dividindo aleatoriamente a base em duas sub 

amostras, para checar se os resultados podem ser generalizáveis. Os resultados desses exercícios 

econométricos estão descritos nas colunas (4) a (9) da tabela 8. Os testes (4) e (7) ficaram 

ligeiramente diferentes do apresentado pelo teste (1). O teste (6), na variável Prazo > 31 ≤ 45 

                                                 
35 O cálculo é do efeito para um prazo de 30 dias é feito como segue: (-0,00127)*30 + 0,5202 ≈ 0,48707. 
36 O cálculo é do efeito para um prazo de 60 dias é feito como segue: (-0,00127)*60 + 0,5202 ≈ 0,44911. 
37 O cálculo é do efeito para um prazo de 30 dias é feito como segue: (-0,00285)*30 + (0,0000007)*302 + 

0,6037 ≈ 0,519 
38O cálculo é do efeito para um prazo de 60 dias é feito como segue: (-0,00285)*60 + (0,0000007)*602 + 

0,6037 ≈ 0,434 
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dias, o sinal se inverteu em relação aos testes (3) e (9). As demais inferências são todas 

mantidas. 

 

4.6. Incidência dos eventos de Ciência e Confirmação e efetivação da operação de crédito. 

 

Tabela 9 - Efeito dos eventos de Ciência e Confirmação na efetivação da operação de crédito  

A Tabela 9 descreve os resultados das regressões usando os eventos de Ciência e Confirmação como 
variável independente, e a variável de efetivação da operação de crédito como variável dependente. Efetivação da 
operação de crédito é definido com a geração de uma duplicata eletrônica a partir de uma NF-e e seu endosso a 
um agente financeiro, sendo a variável 1 para efetivadas e a variável 0 para não efetivadas. Em parênteses são 
mostradas as estatísticas t de cada coeficiente, e os símbolos *, ** e *** representam significância estatística a 
10%, 5% e 1% respectivamente. 

 

 Amostra completa Sub amostra A Sub amostra B 
Modelo (1) (2) (3) 
Variável X    
Ciência e Confirmação  0,04363*** 0,03853*** 0,03870*** 
 (16,60) (10,37) (10,40) 
Intercepto 0,65156*** 0,65171*** 0,65069*** 
 (370,19) (261,32) (260,92) 
R2 0,0021 0,0016 0,0017 
F-Stat 275,48 107,53 108,28 
Observações 129.381 64.690 64.690 

 

O resultado mostrado na coluna (1) da tabela 9 revela que das NF-e enviadas para 

originar operações de crédito, 65% tem chances de se tornarem operações de crédito efetivas. 

Quando a NF-e acusa os eventos de ciência ou confirmação da operação, as chances aumentam 

em aproximadamente 4,36 pontos percentuais. 

O mesmo teste foi repetido dividindo aleatoriamente a base em 2 sub amostras, para 

checar se os resultados podem ser generalizáveis. Os resultados estão descritos nas colunas (2) 

e (3) da tabela 9, e as inferências anteriores são mantidas. 
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4.7. Incidência de Cancelamento e os eventos positivos 

 

Tabela 10 - Efeito dos eventos positivos na chance de cancelamento de uma NF-e 

A Tabela 10 descreve os resultados das regressões usando o evento de cancelamento como variável 
dependente, e as variáveis positivas (Carta de correção, Ciência e Confirmação, SUFRAMA e eventos 
relacionados ao transporte) como variáveis independentes. Os eventos positivos são definidos 0 em caso de 
ausência deste evento, e 1 em caso de presença do evento. Em parênteses são mostradas as estatísticas t de cada 
coeficiente, e os símbolos *, ** e *** representam significância estatística a 10%, 5% e 1% respectivamente. 

 

 Amostra completa Sub amostra A Sub amostra B 
Modelo (1) (2) (3) 
Variável X    
Carta de correção -0,03206*** -0,03157*** -0,03254*** 
 (-30,68) (-21,14) (-21,24) 
Ciência ou Confirmação -0,07443*** 

(-90,03) 
-0,07376*** 
(-62,98) 

-0,07509*** 
(-64,35) 

SUFRAMA 
 
Eventos de transporte 

-0,01797*** 
(-3,95) 
-0,09097*** 

-0,01890*** 
(-2,95) 
-0,09094*** 

-0,01698*** 
(-2,62) 
-0,09102*** 

 (-105,96) (-74,72) (-75,13) 
Intercepto 0,11247*** 0,11235*** 0,11259*** 
 (120,25) (84,68) (85,39) 
R2 0,0876 0,0868 0,0883 
F-Stat 3.104 1.537 1.568 
Observações 129.381 64.690 64.690 

 

O resultado mostrado na coluna (1) da tabela 10 mostra que que as chances de uma NF-

e ser cancelada é de 11,2%, e o evento de carta de correção eletrônica reduz estas chances em 

3,2p.p., os eventos de ciência ou confirmação em 7,4p.p., os eventos Suframa em 1,7p.p. e os 

eventos de transporte em 9p.p. (resultados estatisticamente significantes ao nível de 1%).  

O mesmo teste foi repetido dividindo aleatoriamente a base em duas sub amostras, para 

checar se os resultados podem ser generalizáveis, resultados reportados nas colunas (2) e (3) da 

tabela 10, permitindo essencialmente as mesmas inferências.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1. Resultados da Amostra 

 

As discussões foram elaboradas, considerando os resultados dos testes estatísticos 

aplicados sobre a base de dados fornecidas pela CRDC S/A. 

A análise da base de dados confirma as suposições apresentadas ao longo do trabalho, 

obtendo resultados estatisticamente significantes ao nível de 1% (com exceção da variável de 

prazo entre 31 e 45 dias, na regressão que analisa a incidência dos eventos de Ciência e 

Confirmação e da variável valor da NF-e, no teste que analisa o cancelamento versus valor da 

NF-e, para uma das sub amostras). A distância entre a emissão da NF-e e seu envio para um 

agente financeiro influenciam nas chances desta NF-e ser cancelada, o que aumentam as 

suspeitas que a NF-e seja fruto de um faturamento ideologicamente falso. Quanto mais dias 

entre a emissão e o envio da NF-e para desconto, menores as chances de que a NF-e seja 

cancelada, pois menores as chances do cedente ter gerado um faturamento apenas para ter 

acesso a uma operação de desconto de recebíveis. E este efeito é decrescente ao longo dos dias, 

quanto sendo a chance reduzida cada vez menos entre um dia e o próximo.  

Para emitir o faturamento ideologicamente falso que irá originar os recebíveis para 

compor a operação de crédito, o cedente já emitiria a NF-e no valor da operação desejada (ao 

invés de diversas NF-e), facilitando o trabalho. As inferências permitem observar que quanto 

maior o valor da NF-e, maiores as chances de cancelamento, corroborando com a hipótese 

apresentada.  

Quando é identificado um evento de transporte relativo à mercadoria constante na NF-

e, as chances de cancelamento desta NF-e passa a ser de apenas 0,015%. O fato de uma 

mercadoria embarcar em uma unidade de transporte, gerando um evento de transporte, aumenta 

o grau de segurança que se trata de uma operação verídica, conferindo qualidade ao lastro da 

operação de crédito.  

A incerteza proporcionada pelo tempo também gera um efeito sobre a manifestação do 

sacado quanto a existência de uma NF-e. Quanto mais longo o prazo de pagamento de uma NF-

e, menores as chances de obtenção de Ciência ou Confirmação por parte do sacado, concedendo 

um menor grau de segurança à esta NF-e que será lastro de uma operação creditícia.  

A eficácia da ferramenta analisada pelo presente trabalho para os agentes financeiros foi 

investigada, mostrando que, quando um evento de cancelamento é identificado, as chances da 

NF-e vir a se tornar títulos de crédito adquiridos pelo agente financeiro é reduzida em 29%. No 
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entanto, quando há um evento de Ciência ou Confirmação, por parte do sacado da NF-e, as 

chances da operação de crédito serem efetivadas são ampliadas em 4%, o que evidência o uso 

da ferramenta pelos os agentes financeiros usuários desta tecnologia como parte do seu processo 

de concessão de crédito 

A regressão múltipla mostrou que a presença de qualquer evento positivo é capaz de 

reduzir as chances de cancelamento de uma NF-e, mostrando a importância da incorporação da 

ferramenta analisada nos processos de análise de crédito dos agentes financeiros.  

 

5.2. Possíveis impactos no mercado de crédito com recebíveis  

 

Os valores das NF-e enviadas aos agentes financeiros presentes na ferramenta analisada 

somaram R$ 958 milhões nos meses de maio e junho de 2017. Os valores das NF-e canceladas 

somaram R$ 19,9 milhões (2,1% do total). Das notas canceladas, R$ 12,3 milhões (1,3% do 

total) não se tornaram operações de crédito, não sendo aceitas pelos agentes financeiros, porém 

R$ 7,6 milhões (0,8% do total) se tornaram créditos lastreados em NF-e que vieram a ser 

canceladas. Com o auxílio da ferramenta analisada, os credores foram notificados do 

cancelamento da NF-e antes do vencimento da operação de crédito, podendo antecipar ações 

de cobrança e renegociação 

Um exercício hipotético simples permite considerar, que a ferramenta aplicada a todo o 

saldo de carteira de crédito lastreados em duplicatas, que totaliza R$ 258 bilhões, poderia 

identificar cerca de R$ 5,4 bilhões em NF-e canceladas, evitando que R$ 3,3 bilhões39 se 

tornassem operações de crédito, e 2,1 bilhões40 fossem identificados como créditos lastreados 

em NF-e que vieram a ser canceladas. Se 10% do crédito concedido com base em NF-e 

canceladas resultar em perda de crédito, a atuação da plataforma poderia evitar R$ 33141 

milhões em perdas. Considerando que a perda típica desse tipo de operação é de 2 a 3%, isso 

representaria cerca de 5%42 do total de perdas, um enorme ganho para o Sistema Financeiro 

Nacional, factorings e FIDCs, beneficiando a qualidade das carteiras de crédito dos bancos, 

permitindo maior competitividade e liberando mais recursos para operações com maior grau de 

confiabilidade. 

 

                                                 
39 R$ 258 bilhões x 1,3% (NF-e canceladas que não se tornaram operações de crédito na base CRDC) 
40 R$ 258 bilhões x 0,8% (NF-e canceladas que se tornaram operações de crédito na base CRDC) 
41 R$ 3,312 bilhões (que não se tornariam operações de crédito) x 10% 
42 10% (redução de perdas) x 1,3% (NF-e canceladas que não se tornariam operações de crédito) / 2,5% 

(perda típica deste tipo de operação). 
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5.3. Possíveis indicadores para os agentes financeiros 

 

Os resultados obtidos permitem a criação de indicadores, ou warning signals, que 

agentes financeiros possam incorporar no seu processo de concessão de crédito, melhorando a 

competitividade de seu processo e a qualidade de sua carteira de crédito.  

 

5.3.1. Eliminação de duplicatas fruto de NF-e canceladas 

 

A própria adoção da atividade de monitoramento junto às Secretarias de Fazenda já 

permitiria a identificação de NF-e canceladas antes da concessão de crédito. Como visto, 62% 

das NF-e canceladas não se tornaram operações de crédito. Portanto, a identificação deste 

evento seria o primeiro índice de eliminação na análise do título de crédito.  

 

5.3.2. Valorização dos ativos com eventos positivos 

 

A identificação de eventos positivos, como por exemplo, o evento de conhecimento de 

transporte, reduz as chances de cancelamento, tornando as NF-e lastro das duplicatas que se 

tornarão parte da operação de crédito mais seguras. As notas com o evento de CT-e apresentam 

apenas 0,015% de chances de cancelamento. Desta forma, seria possível conceder um grau 

maior de qualidade para este ativo, permitindo uma discriminação de preços43, cobrando taxas 

de juros menores para ativos de maior qualidade. 

 

5.3.3. Alerta para o número de dias entre a emissão da NF-e e o envio para o agente 

financeiro 

 

As NF-e enviadas para o desconto junto ao agente financeiro 4 dias após a sua emissão 

apresentam apenas 0,06 ponto percentual de chances de ser cancelada. Estabelecer o piso de 4 

dias após a emissão da NF-e para conceder a operação de crédito seria uma forma de eliminar 

as chances de NF-e canceladas de sua base. Dado a característica inerente desta modalidade de 

crédito, de curto prazo, pode ser que o cedente não tenha este prazo para esperar pelo crédito. 

Portanto, os agentes financeiros poderiam criar um alerta para duplicatas cuja a NF-e se 

                                                 
43 Discriminação de preço: prática cobrar preços diferentes de clientes diferentes por produtos similares. 

(PINDICK, RUBINFELD, 2005, p. 327). 
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enquadrem neste prazo, redobrando o nível de atenção sobre estes ativos, até que o prazo de 4 

dias se encerre.  

 

5.3.4. Alerta para o valor da NF-e enviada para o agente financeiro 

 

Como visto anteriormente, as chances de uma NF-e ser cancelada aumentam com o seu 

valor. Como a suspeita recai sobre a maneira de que o cedente geraria o faturamento, já no valor 

de crédito pretendido, um simples filtro poderia selecionar as NF-e acima de determinado valor.  

No entanto, como cada cedente possui um ticket médio diferente de faturamento, os agentes 

financeiros poderiam adotar um alerta para NF-e com valores acima da média praticada 

usualmente com determinado cedente, o que permitiria analisar com maior profundidade uma 

NF-e que apresentasse um valor considerável acima da média.  

 

5.3.5. Valorização das NF-e com Ciência e Confirmação 

 

As chances de uma NF-e tornar-se operação de crédito aumentam 4% quando é 

identificado o evento de Ciência e Confirmação, evidenciando a preferência dos agentes 

financeiros por estes eventos. Desta forma, como nos eventos positivos, seria possível conceder 

um grau maior de qualidade para este ativo, permitindo uma discriminação de preços, cobrando 

taxas de juros menores para ativos de maior qualidade.  

As regressões mostraram que as chances de uma NF-e obter os eventos de Ciência e 

Confirmação da operação aumentam para NF-e com menores prazos de pagamento. Uma NF-

e com prazo de pagamento acima de 76 dias possui até 25 pontos percentuais menos chances 

de obter Ciência e Confirmação em relação a uma nota de até 30 dias de prazo de pagamento. 

Dado a característica inerente desta modalidade de crédito, de curto prazo, pode ser que o 

cedente não tenha este prazo para esperar pelo crédito. Portanto, os agentes financeiros 

poderiam estabelecer como um parâmetro de valorização as NF-e com prazo de pagamento 

mais curto, por exemplo, menor ou igual a 30 dias.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar a possibilidade de redução de assimetria de 

informação com as informações obtidas através da atividade de monitoramento de NF-e junto 

às Secretarias da Fazenda, por meio da Plataforma CRDC, iniciativa pioneira no país, e se é 

viável constituir indicadores de alerta para os agentes financeiros que concedem créditos 

lastreados em duplicatas. O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa quantitativa, 

aplicando regressões estatísticas, sob base de dados fornecida por CRDC. 

Os resultados inferem que as características que regem o direito creditório, como data 

de emissão, prazo para pagamento e valor do título podem antecipar eventos capturados através 

da atividade de monitoramento das NF-e, assim como a captura de eventos positivos pode 

diminuir as chances de cancelamento da NF-e, o que tornaria o título de crédito inválido. Os 

resultados também revelam, que a captura de eventos já influi na decisão de crédito dos agentes 

financeiros que já trabalham com a plataforma. 

A importância deste estudo deve-se a possibilidade de uma melhor constituição do lastro 

do direito creditório, permitindo melhora do ambiente creditício, principalmente para pequenas 

e médias empresas, tradicionalmente alijadas do fornecimento de crédito das instituições 

financeiras. Além disso, melhora a competitividade do processo de concessão de crédito dos 

agentes financeiros, permitindo aumento das carteiras de crédito, lastreadas em recebíveis com 

maior grau de segurança. O estudo deste tema no contexto atual é vital frente a recente 

aprovação da Lei 13.476/17, que dispõe sobre a constituição de ônus e gravame sobre títulos 

financeiros registrados em ambiente centralizado, e da resolução 4.593 do BACEN, que 

regulamenta esta atividade, e também pelo projeto de Lei 9.327/17, que dispõe sobre a 

escrituração de duplicatas eletrônicas.  

As limitações do estudo decorrem da pequena abrangência da base da plataforma CRDC, 

frente ao tamanho do mercado de recebíveis com duplicatas como um todo, e da concentração 

geográfica dos cedentes no estado de São Paulo, o que limitaria a generalização dos resultados 

para todo o país.  

A adoção de uma atividade tão simples poderia reduzir o problema da Seleção Adversa, 

pelo lado dos agentes financeiros, permitindo ampliação de suas carteiras de crédito, com maior 

índice de eficiência. Por outro lado, se o cedente conseguir sinalizar que seu ativo dado como 

garantia possui maior qualidade, seu acesso a recursos tende a aumentar, e as taxas de juros 

oferecidas para o desconto de seus recebíveis tendem a cair. 
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A utilização da plataforma em massa pelo mercado ocasionaria o principal benefício 

esperado pela plataforma, que é a centralização e verificação das informações relativas aos 

colaterais de crédito, garantindo a unicidade do título de crédito, aumentando a segurança dos 

credores e disponibilidade de crédito, conforme evidenciado por Campelo e Larrain (2015), 

Assunção, Benmelech e Silva (2013).  

Existem algumas oportunidades para desenvolvimento de estudos futuros utilizando a 

mesma iniciativa como base. Com o crescimento da base de dados, seria importante analisar o 

efeito da unicidade do título de crédito no processo de concessão de crédito, dado a preocupação 

e alta incidência de duplicatas “frias” no mercado.  

Com o retorno da informação de pagamento, inadimplência e composição das carteiras 

de crédito em base histórica pelos agentes financeiros, seria possível identificar se os efeitos 

esperados pela plataforma se concretizam, como aumento da disponibilidade de crédito, 

redução das taxas de juros e redução da inadimplência.  

Um survey junto aos agentes financeiros, compostos por Factorings, FIDC, 

Securitizadoras e Instituições Financeiras, pode ajudar a compreender a importância da 

plataforma no processo de análise e concessão de crédito destes agentes, identificando novas 

oportunidades de negócio e benefícios da plataforma.  
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