
Para vender mais e melhor 
Vera Campos 
 
Cresce a adesão de atacadistas e distribuidores às soluções de gestão de risco para se prevenir 
contra a inadimplência  
 
São dezenas, centenas de vendedores de empresas atacadistas e distribuidoras em campo, 
muitas vezes bem distantes da matriz, atendendo a centenas, até milhares de clientes varejistas. 
Como decidir a quem se deve ou não vender ou conceder prazos mais elásticos de pagamento, 
sem levar o famoso "cano" ou ser vítima de empresas-fantasmas e outros fraudadores? 
 
Pesquisa nacional realizada pela Equifax, uma das grandes empresas fornecedoras de soluções 
para gestão de risco e crédito, apurou em 2002, no Brasil, um total de R$ 42,7 milhões em golpes 
no mercado (uma elevação de 14,7% comparando-se a 2001), provenientes de 856 empresas, 
com 21.229 títulos formalmente protestados. Vale ressaltar que não estão embutidos nesse 
montante os prejuízos causados por 10.794 cheques devolvidos, fruto também da ação dessas 
quadrilhas. Os clientes da Equifax, no entanto, não integraram a lista de vítimas, pois foram 
prevenidos a tempo.  
 
"Esses golpistas fizeram 18.053 tentativas de compra entre os 28 mil usuários do sistema Equifax, 
mas não obtiveram sucesso", diz o presidente da empresa, Paulo Melo. A pesquisa, realizada 
desde 1993, tem por objetivo alertar os clientes da Equifax para o perigo de negociar com 
empresas sob suspeição e leva em conta companhias/sócios de ação suspeita detectados pelos 
técnicos do Departamento de Pesquisas Especiais, Depec.  
 
Dada à maior concentração de atividades comerciais, a região Sudeste é a mais visada pelos 
golpistas, com 54,9% das ocorrências. A região Sul vem a seguir, com 22,2% dos casos. O 
Nordeste registrou 16,8% dos golpes, o Centro-Oeste 4,8% e o Norte 1,3%.  
 
Melo afirma que o "modus operandi" das quadrilhas tem mudado com freqüência. "Hoje as 
operações estão visivelmente menos estruturadas, as "araras" (como são conhecidas na 
linguagem dos policiais), têm um tempo de vida útil menor, compram volumes menores de 
mercadorias", diz. 
 
O executivo atribui a mudança à onda de moralização envolvendo vários segmentos do Brasil nos 
últimos anos. "As CPI's realizadas desestabilizaram as organizações criminosas. Outro fator 
importante é o cerco dos órgãos governamentais no que tange ao recolhimento de impostos, à 
constituição de novas empresas e à unificação da identificação pessoal e comercial, entre outros." 
 
Serviços sob medida 
Por atender um público formado por 800 mil clientes potenciais - varejos de pequeno e médio 
portes -, o setor atacadista/distribuidor é alvo desses tipos de golpes e contabiliza também alguns 
cheques protestados. Não é à toa que Serasa e Equifax, as duas maiores empresas de soluções 
para gestão de risco e crédito no País, desenvolveram serviços específicos para 
atacadistas/distribuidores, com condições especiais de pagamento para os associados da ABAD. 
As soluções não só oferecem informações básicas, úteis para minimizar riscos de crédito, como 
também fornecem subsídios para o gerenciamento da carteira de clientes do atacado. 
 
"Nosso objetivo é oferecer soluções que agreguem valor ao setor, minimizando riscos de crédito e 
aumentando a produtividade das vendas", coloca Paulo Melo, presidente da Equifax. Desde 
setembro passado, a empresa passou a investir mais no fortalecimento de seus laços com a ABAD 
e lançou, na época, a Solução Atacado, um pacote customizado, composto de dois produtos: o 
Equifax Gerenciamento de Carteira, um sistema de monitoramento da carteira de clientes, e o 
Equifax Empresarial Atacado, com informações segmentadas, de interesse do setor 
atacadista/distribuidor.  



 
"Antes disso, a solução Gerenciamento de Carteira tinha outra roupagem e um custo de 
implementação de R$ 12 mil. Com a customização e a adoção de uma política de vendas mais 
agressiva junto ao setor atacadista, o preço caiu para R$ 3 mil. Com isso, o número de 
atacadistas/distribuidores usuários do sistema saltou de 11 para 250 num período de sete meses", 
relata Jaison Vieira, gerente nacional de Desenvolvimento de Negócios da Equifax.  
 
Como o próprio nome diz, o produto gerencia a carteira de clientes e estabelece um ranking deles, 
tendo como base o seu comportamento comercial no mercado. Fornece uma visão histórica do 
comportamento da empresa, o que ajuda na tomada de decisões de crédito, etc. "Isso dá maior 
segurança a quem vai conceder crédito ou avaliar o comportamento de sua carteira de clientes, 
pois um serviço de informações tradicional oferece apenas uma fotografia do cliente no momento 
da consulta", informa Vieira.  
 
A solução Equifax Segmento, por sua vez, não tem custo de implementação. "Basta assinar um 
termo de adesão", afirma o gerente. Mas para receber os dados constantes nos dois relatórios 
fornecidos (um que possibilita analisar o comportamento comercial dos clientes junto ao mercado 
como um todo, e outro relacionado especificamente ao comportamento comercial das empresas 
do setor), é preciso que a empresa usuária compartilhe os dados de sua carteira de clientes, pois 
o banco de dados da Equifax, atualizado diariamente, é alimentado com informações fornecidas 
pelos próprios usuários. O custo do serviço se baseia no número de empresas-clientes 
gerenciadas no mês, em escala decrescente.  
 
Todo o processo de consulta pode ser feito via web, mediante senha e código de acesso, a partir 
de um notebook, por exemplo. 
 
Para atacadistas/distribuidores de menor porte que desejem se sentir "cobertos", acaba de ser 
lançada a solução Equifax Alerta. De acordo com Jaison Vieira, o serviço não tem custo de adesão. 
Basta que a empresa filiada cadastre seus clientes junto à Equifax e, a partir daí, terá um 
monitoramento a distância. Qualquer alteração sofrida no comportamento de determinado cliente 
(entrada e saída de protestos, etc.), será comunicada ao usuário do sistema, mediante e-mail. "O 
pagamento é feito por empresa acompanhada e os atacadistas/distribuidores filiados às regionais 
da ABAD terão condições especiais de preços. "O que se espera é que os atacados vendam mais e 
melhor. É ganha-ganha. Os atacadistas se beneficiam e a Equifax também. Se a inadimplência 
cai, a corrente se fortalece. E é esse o nosso objetivo", finaliza Vieira. 
 
Necessidade dos clientes 
Para melhor atender o segmento atacadista/distribuidor, a Serasa criou uma gerência específica, 
há cerca de quatro anos, e diversos gerentes de contas se ocupam em atender apenas as 
empresas do setor. Três anos atrás, foi lançada uma segmentada, a Solução Serasa Atacadistas, 
que monitora desde pequenos varejos até grandes redes e é aperfeiçoada constantemente, 
conforme sugestões dos usuários. "Estamos abertos para entender as necessidades do cliente", 
assegura Juan Perez Carrilo, diretor de Mercados e Relações Institucionais da Serasa. Segundo 
ele, cerca de 60% dos atacadistas/distribuidores filiados à ABAD são clientes da Serasa e de sua 
vasta gama de serviços oferecidos. "Nossa meta é atingir os 100%", afirma. Sem informar 
quantos já utilizam o pacote adaptado ao setor, Carrilo aconselha ao usuário utilizar o serviço que 
melhor se adapte às suas necessidades, perseguindo a relação custo-benefício. 
 
A Solução Atacadistas fornece informações qualificadas, que podem ser transformadas em 
instrumentos de medição de riscos e ajudam nos processos de decisão e gerenciamento do 
crédito. Não há taxa de adesão e são cobradas apenas as consultas efetuadas, e os preços caem 
na proporção contrária ao volume. Para proporcionar ganhos em escala, o produto pode ser 
comercializado para grupos de atacadistas. "Os contratos são feitos individualmente, mas nossa 
intenção é baratear e facilitar o acesso ao serviço", diz Carrillo. 
 



Malha fina 
Das filiadas da ABAD, a Associação de Distribuidores e Atacadistas do Rio Grande do Norte é a 
mais nova parceira da Serasa. A formalização do acordo aconteceu em 29 de abril, e as 
ferramentas disponibilizadas aos associados da ADARN são o relatório segmentado (pessoa 
jurídica, com informações específicas para o setor e outras padrão, compartilhadas), e o Credit 
Bureau (pessoa física). A expectativa é obter o maior número de adesões para enriquecer o banco 
de dados compartilhado. O custo de utilização das soluções é rateada entre o grupo de associados 
usuários. 
 
Por questões relativas a custos, há dois anos a Cofesa, atacadista do Paraná, deixou de lado os 
serviços da Equifax, para adotar a solução Relato da Serasa. Marcos Roberto Barbosa, gerente-
financeiro da empresa, esclarece que a solução não é a específica do setor atacadista, mas ajuda 
a verificar, pelo número do CGC, o número de consultas e as empresas que consultaram 
determinada empresa, seja no mês ou no ano. "Pelo sistema, é possível verificar ainda o histórico 
da empresa e se há protestos ou cheques sustados". Ele diz que a Cofesa não tem sido vítima de 
golpes ultimamente, "mas a inadimplência é mais difícil combater".  
 
Na Tambasa, quarta maior empresa atacadista de Minas Gerais, os serviços de consultas 
financeiras e comerciais oferecidos pelo mercado têm sido úteis ao trabalho dos dez gerentes de 
crédito da companhia, sediados na matriz, em Belo Horizonte. Antiga usuária de serviços da 
Equifax, a empresa criou o Padrão Tambasa, uma espécie de malha fina para a liberação de 
crédito aos clientes. Equipados com palm tops, os vendedores da companhia saem a campo e, no 
momento da venda, consultam a "ficha" do cliente no sistema, que faz interface com a Equifax. 
Se o cliente estiver dentro do Padrão Tambasa, o sistema dá essa informação automaticamente 
ao vendedor. Se o cliente não passou nesse "filtro", ele é encaminhado para o departamento de 
crédito da empresa, para uma avaliação mais apurada de seu comportamento. 
 
Há cerca de sete meses, a Tambasa vem utilizando também a solução Gerenciamento de Carteira 
da Equifax. Para Sérgio Melo, gerente financeiro da empresa, a solução vale o investimento feito e 
é interessante por permitir que se acompanhe o comportamento do cliente no mercado. 
"Definimos um escore para cada um dos clientes e os classificamos de A a G. Com isso, podemos 
acompanhar a flutuação do comportamento deles e, conseqüentemente, do risco de crédito", 
explica. 
 
Para aumentar a opção de informações que minimizem riscos nas decisões financeiras, a Tambasa 
decidiu dispor também dos serviços da Serasa. "Por enquanto não vamos participar da solução 
atacadista", conta Melo. "Pretendemos incrementar nosso leque de informações, o que é possível 
junto à Serasa, que está vinculada a bancos e oferece análises dos agentes financeiros em relação 
aos clientes", afirma o gerente. 
 
A Cerealista Maranhão, sediada no interior paulista e a quarta maior atacadista do Estado, é 
cliente da Equifax há pelo menos oito anos e já aderiu à solução Gerenciamento de Carteira. 
"Utilizamos o Gerenciamento de Carteira para consultas e análise do CNPJ (pessoa jurídica), e 
para obter o histórico de pagamentos, pontualidade e valores movimentados pelas empresas dos 
clientes", conta José Facchin, encarregado do cadastro de clientes da Maranhão. 
 
Para Facchin, a ferramenta ajuda na decisão do crédito, "por nos mostrar o coração da empresa, 
se ela está sadia ou doente, qual é comportamento desse cliente junto a outros fornecedores, 
além de nos apontar todo o tipo de restrição ao CNPJ dessa empresa".  
 
Hoje, os cerca de 13 mil clientes ativos da Maranhão são monitorados pelo gerenciamento. "O 
serviço ajuda na prevenção da inadimplência e contra possíveis golpes aplicados por pessoas mal-
intencionadas", afirma o encarregado.  
 



Segundo Facchin, as informações Equifax são acessadas na empresa pelos gerentes de área, pelo 
gerente-financeiro e gerente de crédito - os quais decidem pela liberação do crédito de cada 
cliente da empresa. Os representantes da Cerealista Maranhão apenas cadastram os clientes e 
enviam esses dados para análise. Somente depois desse processo é que o representante recebe 
no seu palmtop a informação de que o credito ao cliente foi aprovado. 
 
Disponível em: <http://www.revistadistribuição.com.br>. Acesso em: 25 jun. 2003. 


