
A AT RAÇÃO

O CRÉDITO TEM TUDO PARA SE MANTER COMO O GRANDE

PROPULSOR DA ECONOMIA NACIONAL, IMPACTANDO INCLUSIVE

O SETOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, QUE VÊ SURGIR

UMA NOVA LINHA DE NEGÓCIOS NA ÁREA DE COBRANÇA

ÃO SE PODE NEGAR QUE

O BINÓMIO CRÉDITO-SER-

VIÇOS É UM DOS MAIS

BEM-SUCEDIDOS DA ECO-

NOMIA MUNDIAL E, CONSEQÚENTEMENTE,

TAMBÉM DAS EMPRESAS. "Para as finan-
ceiras e para os bancos, a pulverização
do crédito é fator altamente positivo, na
medida em que faz girar a economia e
implica crescimento generalizado", diz
Eriço Sodré Quirino Ferreira, presi-
dente da Associação Nacional das Ins-
tituições de Crédito, Financiamento e
Investimento (Acrefi). "Os financia-
mentos fazem girar a economia num
ciclo virtuoso, pois facilitam as vendas
que, por sua vez, movimentam a in-
dústria, que fomenta o comércio, que
implica mais financiamentos, o que aca-
ba criando mais empregos e assim por
diante", completa.

Estabilidade económica, queda da
taxa de juros, elevação do emprego c

da renda. Essa é a composição da
"fórmula" da expansão da oferta de
crédito. Desde 2004, o volume mais
do que dobrou no Brasil, passando de
R$ 417 bilhões para R$ 932,311 bi-
lhões em 2007. O crescimento está na
casa dos 20% ao ano. Sob outro pris-
ma, verifica-se que somente o volume
de crédito ao consumo passou de 2%
em 1995 para 9% em 2007, o que
representa um grande aumento, mais
veloz do que o próprio Produto In-
terno Bruto (PIB).

Entre as várias linhas de crédito
operadas pelos bancos, a que apre-
sentou a expansão mais vigorosa foi
aquela voltada a pessoas físicas, que
cresceu 33% e atingiu RS 313,62 bi-
lhões. Os empréstimos às empresas
cresceram 29,8%, atingindo a marca
de RS 213,577 bilhões, e os financia-
mentos habitacionais, 25,7%, pas-
sando para R$ 44,846 bilhões. E o

crédito imobiliário duplicou, passando
de R$ 9,3 bilhões para RS 18,3 bilhões.

Porém, numa perspectiva interna-
cional, o volume de crédito obtido pe-
los brasileiros ainda é baixo e dá sinais
de que há espaço para mais cres-
cimento. Na China, por exemplo, esse
volume representa 102% do Produto
Interno Bruto e nos EUA, 86%. No
Brasil, a oferta de crédito no ano pas-
sado chegou a 34,7% do PIB e a in-
flação crónica vivida pelo País por dé-
cadas explica esse "atraso".

Os atuais indicadores macroeconô-
micos apontam para um cenário ainda
positivo em todo o sistema financeiro
em 2008, com a oferta de crédito em
suas várias modalidades atingindo por-
centuais de crescimento na ordem de
20 a 25%. "O que pode afetar a expan-
são do crédito no Brasil seria uma
crise mundial muito séria que obrigas-
se o Banco Central a adotar medidas
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recessivas, como o aumento da taxa de
juros. Isso afetaria tanto a confiança dos
consumidores quanto dos financiadores
e, nesse caso, tanto a demanda quanto a
oferta sofreriam queda", comenta Maíl-
son da Nóbrega, economista e ex-mi-
nístro da Fazenda. "Mas não acho que é
o cenário mais provável. Tudo indica
que o crédito vai continuar em níveis de
crescimento muito robustos, a percen-
tuais acima de 20%, c o crédito imobi-
liário, particularmente, vai crescer muito
acima disso, o dobro ou mais", com-

pleta. Se por um lado
há espaço para expandir

a oferta de crédito, por
outro o dinheiro precisa ser

emprestado a quem tem condições
de pagar. A cultura do orçamento

familiar c necessária entre os consumi-
dores e deve substituir a ideia simplista
de que "tem crédito, consome". Basta
lembrar que a contraface do crédito é o
risco. Porém, segundo Nóbrega, apesar
do forte crescimento do crédito, a
inadimplência está estabilizada. "A ina-
dimplência cresce, tradicionalmente,
quando há aumento forte das taxas de
juros e do desemprego. Essa não é a
previsão para o ano de 2008. Acredito
que teremos inadimplência estável ou
em queda novamente neste ano tanto
no setor de cartões de crédito quanto
em crédito para pessoa física. Oscilações
para mais ou para menos dificilmente
alterarão esse cenário", comenta.

SEM MEDO
A fartura do crédito e as condições

favoráveis da economia inspiram con-
fiança no consumidor. Que o diga a
indústria automobilística. Todos os
segmentos do setor de distribuição au-

tomotiva somados apresentaram cresci-
mento de 29,57% cm 2007, com cerca
de 4,2 milhões de unidades vendidas.
Os emplacamcntos de automóveis e
comerciais leves aumentaram 27,80%.
Antes desse desempenho, o melhor ano
tinha sido 1997, quando foram vendi-
dos ao mercado interno mais de dois
milhões de veículos, sendo 1,8 milhões
de automóveis e comerciais leves.

"Existe um porcentual de novos
clientes que querem comprar carro em
função do cenário económico e das
condições de mercado que concedem
crédito em prazos longos com presta-
ções baixas", afirma Gunnar Murillo,
diretor comercial do Banco GM. E
quem não tinha como comprar um
veículo, hoje está adquirindo um. Op-
ções de pagamento não faltam: com en-
trada, sem entrada, parcelas fixas em
cem meses e por aí vai.

A rede de concessionárias da Ge-
neral Motors, segundo Murillo, vende
cada vez mais carros seminovos. "Antes,
para cada dez novos vendidos, quatro
eram seminovos. Hoje, de cada dez ze-
ro km, sete são seminovos", diz. E cerca
de 68% das vendas, tanto de novos
quanto de seminovos, são efetuadas por »
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financiamento e em condições próximas,
ou seja, prazo longo e prestação baixa.

O aumento da alíquota do Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF), em
vigor desde janeiro de 2008, não atingiu
os ânimos do setor. Segundo Sérgio
Reze, presidente da Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave), a elevação da alí-
quota do imposto não deve prejudicar
as vendas neste ano, cuja projeção é de
aumento em até 20%.

"O aumento da alíquota do IOF
terá pouco impacto, já que o acréscimo
no valor mensal na parcela não é tão
significativo", afirma Marcos Ferreira,
supervisor-executivo de marketing e
desenvolvimento de negócios do Banco
Volkswagen. Para exemplificar, num
financiamento de RS 20 mil em 42
vezes a uma taxa mensal de juros de
1,50% para uma pessoa física, o au-
mento no valor da parcela mensal será
inferior a R$ 12. Para as pessoas ju-
rídicas o aumento é menor, inferior a
R$ 3. "Além disso, parte das vendas é
feita pela modalidade leasing e para es-
se tipo de operação não houve altera-
ção", comenta Ferreira.

Para Murillo, o impacto do IOF na
prestação de um automóvel mantém o
valor da parcela próximo aos níveis de
preço da metade do ano de 2007. "Na
prestação, esse imposto não é tão
representativo. Evidentemente que se
você multiplicar ao longo do tempo

do financiamento do Crédito Direto ao
Consumidor (CDC), a quantia fica
importante. Mas se a prestação cabe no
bolso e é razoável, as pessoas vão con-
sumir. Porém os clientes têm optado
pelo leasing, que não tem impacto do
IOF. Em dezembro passado, o leasing
correspondia a 56% do volume de fi-
nanciamento e a tendência é aumen-
tar", disse o executivo. "Hoje, o desafio
do mercado financeiro e dos bancos que
financiam automóveis é como oferecer

oferta única e diferente das grandes
bandeiras, que não cobra tarifa e oferece
vantagens com uma equação econó-
mica para o cliente. "Nós não queremos
ser um Visa ou um MasterCard, que-
remos ser uma alternativa", afirma o
executivo. O Hipercard pertencia ao
Bompreço, rede varejista do Nordeste, e
ern 2004, quando o grupo foi adquirido
pelo Wal-Mart, houve uma divisão nas
operações e a área do cartão foi
adquirida pelo Unibanco. A partir daí,

PARA AS FINANCEIRAS E PARA os BANCOS, A
PULVERIZAÇÃO DO CRÉDITO É FATOR ALTAMENTE

POSITIVO, NA MEDIDA EM QUE FAZ GIRAR A ECONOMIA

uma prestação baixa, sem que o con-
trato seja de longo prazo e ainda possi-
bilitando a troca", completa.

Por isso, na batalha pelo consu-
midor, as empresas cada vez mais bus-
cam agregar um diferencial à sua
oferta. O Banco Volkswagen lançou
recentemente o Financiamento Total
Banco Volkswagen, que oferece van-
tagens e facilidades para a aquisição
de um veículo e para a contratação de
serviços agregados à compra. Isto é,
em um único contrato e com o

pagamento de uma única parcela
mensal, o cliente pode selecionar
o pacote de agregados que me-
lhor atende às necessidades: se-
guro, acessórios, gastos com des-

pachante e as duas
primeiras revisões.

DINHEIRO
DE PLÁSTICO

A indústria de cartões
de crédito também aposta

suas fichas em diferenciais para
atrair e atender o consumidor, e para
isso tem olhado com atenção para cada
público. Segundo Ivo Vieitas, diretor-
geral da Hipercard, que tem forte
presença no Nordeste, diante da com-
petitividade do mercado de plásticos a
empresa busca apresentar-se como uma

começou uma parceria entre a empresa
financeira e o varejista norte-ame-
ricano. "O Unibanco possibilitou uma
forte expansão da base de cartões, bem
corno da rede de lojistas que aceitam o
Hipercard em todo o País. E o Wal-
Mart trouxe o acesso ao consumidor
em locais fora do Nordeste", conta
Givaldo Marinho, diretor de crédito e
serviços financeiros do Wal-Mart Bra-
sil. "Assim, tanto o número de cartões
quanto o de estabelecimentos que o
aceitam tiveram crescimentos sen-
síveis. De 2004 para cá, o número de
cartões que era de cerca de 2,5 milhões
saltou para nove milhões. Em relação
aos estabelecimentos, hoje gira cm
torno de 330 mil, quando, na época da
aquisição, era de aproximadamente de
65 mil", completa.

Sem divulgar números, o executivo
diz que na rede de varejo cerca da me-
tade das vendas é feita com cartões de
crédito. "Com o crédito facilitado,
especialmente para o público de menor
renda, os consumidores agora podem
adquirir bens que antes eram apenas
sonhos de consumo. Observamos esse
movimento principalmente para itens
como computadores e eletrodomésti-
cos", afirma.

Para as empresas de cartões que
estão de olho em clientes de alta renda, »
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C A P A

a principal estratégia é a experiência
com a marca. Um exemplo é a ação da
MasterCard com seu produto premium,
o MasterCard Black. O cartão foi con-
cebido depois de uma pesquisa feita
junto aos usuários, que encontrou um
perfil muito específico entre os clientes
de alta renda. A partir dessa análise,
passaram a oferecer um tratamento
diferenciado que prioriza o estilo de
vida e principalmente a qualidade dos
serviços. Por isso, foi fechada uma
parceria com o Grupo Fasano por meio
da qual é oferecida uma série de eventos
e benefícios, como festivais gastronó-
micos no restaurante Fasano, convites
para pocket shows no Baretto (bar do
restaurante) e alguns mimos para quern
usar o cartão no pagamento em restau-
rantes e hotéis do grupo.

A disputa pela preferência é acirra-
da. Segundo a pesquisa "Voice of the
customer", realizada pela MasterCard
Worldwide, entre novembro de 2005 e
janeiro de 2006 o mercado de cartões
de crédito no Brasil cresceu vinculado
ao relacionamento entre o banco e o

gamento, bem como captura, proces-
samento e liquidação das transações dos
cartões MasterCard, MasterCard
Maestro, RedeShop, Maestro e Diners
Club International, continua investin-
do na expansão geográfica, na explo-
ração de novos segmentos e no desen-
volvimento de novas tecnologias para
garantir a aceitação dos cartões de seu
sistema em qualquer lugar. "Temos urna
grande oportunidade de aumentar a
penetração no consumo privado das fa-
mílias brasileiras, já que em alguns seg-
mentos e ramos de negócios, os cartões
ainda são pouco utilizados. Em 2006,
somente 17,6% do consumo privado das
famílias aconteceu com o uso de car-
tões", fala Marcos Negreiros, diretor-
executivo comercial da Redecard.

Pensando nessa expansão, uma das
soluções desenvolvidas pela empresa no
ano passado é o FoneShop. O telefone
celular funciona corno meio de captura
de uma transação com cartão de cré-
dito, substituindo o terminal eletrônico
(equipamento PÔS), o que torna pos-
sível o uso do plástico em feiras livres,

O MERCADO BRASILEIRO DE CARTÕES DE CRÉDITO

ENCERROU 2007 COM FATURAMENTO DE

R$ 182,9 BILHÕES, VOLUME 21% SUPERIOR A 2006

consumidor. Quanto maior for o tempo
em que o cliente é usuário de cartão,
mais chances de vir a ter um segundo
plástico. Cerca de 50% das pessoas que
possuem um segundo ou um terceiro
cartão de crédito, os têm porque o ban-
co ofereceu. Além disso, o estudo cons-
tatou que tem aumentado o número de
jovens com cartão de crédito no País.

Entre as características que mais
atraem os usuários na hora de buscar
um novo cartão estão: aceitação (77%),
proteção contra compras fraudulentas
(76%) e anuidades baixas ou inexistentes.

A Redecard, responsável pelo cre-
denciamento de estabelecimentos para
aceitação de cartões como meio de pa-

táxis e na venda porta a porta. Além
disso, lançaram a Recarga de Celular, o
Compre & Saque e o Parcele+. Os dois
primeiros permitem a inserção de cré-
ditos em celulares pré-pagos e a retirada
de dinheiro por meio do equipamento
PÔS, e o último funciona corno uma
alternativa de financiamento em até 36
parcelas mensais com o cartão.

"Vamos manter investimentos em
tecnologias e serviços que garantam a
satisfação dos clientes, acionístas e
colaboradores. O principal desafio é
continuar à frente das demandas dos
estabelecimentos, agregando, cada
vez mais, valor a seus negócios",
afirma Negreiros.

SOB A ÓTICA DOS NÚMEROS

O mercado brasileiro de cartões de
crédito encerrou 2007 com fatura-
mento de RS 182,9 bilhões, de acordo
corn a pesquisa "Indicadores do mer-
cado de meios eletrônicos de paga-
mento", desenvolvida pela Itaucard.
Esse volume é 21% superior aos RI
151 bilhões em 2006 e mais que o
dobro se comparado ao volume regis-
trado em 2003. "E 50% do fatura-
mento da indústria vem da moda-
lidade Parcelado Sem Juros", comenta
Fernando Chacon, diretor de marke-
ting de cartões do Itaú.

A expansão no faturamento do
mercado é resultado de 2,4 bilhões de
transações durante o ano, com valor
médio de compra de RS 76. Além
disso, a base de clientes dos cartões de
crédito cresceu 17% em relação a 2006,
atingindo 92,9 milhões de unidades em
circulação no Brasil.

Influenciaram também fatores co-
mo a rnaior acessibilidade da baixa
renda ao meio eletrônico de pagamento,
em que as mulheres têm forte papel de
decisão no orçamento familiar, e a pre-
ferência pelo cartão em relação a outros
meios de pagamento, por exemplo, o
cheque. "Isso indica um amadurecimen-
to do consumidor no relacionamento
corn o cartão de crédito", diz Chacon.

Na baixa renda, o cartão se popu-
larizou como importante instrumento
de acesso ao consumo. O número de
cartões nas mãos desse público cres-
ceu 138% nos últimos quatro anos,
passando de 26 para 62 milhões. O
cartão é visto como uma forma de pa-
gamento que possibilita a compra
emergencial, no momento em que o
usuário não tem dinheiro, além de
permitir acesso a produtos que só po-
deriam ser adquiridos por meio de
poupança, empréstimos ou pelo au-
mento da renda familiar.

Já nas demais faixas de renda, o
número de cartões apresentou aumento
de 58%, um avanço de 19 para 30 mi-
lhões de plásticos. Para 2008, a estima-
tiva é que o mercado reúna 105 milhões
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de cartões de crédito emitidos, um cres-
cimento de 13,2% em relação a 2007,
corn faturamento na casa dos RS 218
bilhões, ou seja, 19% maior que o ano
anterior. Para Chacon, o crescimento
da indústria de cartões de crédito tende
a se intensificar ainda mais nos pró-
ximos anos. "Inclusive bem acima da
inflação e da economia brasileira, tor-
nando o dinheiro de plástico cada vez
mais presente no consumo dos brasi-
leiros", diz o executivo.

VAREJO: A BOLA DA VEZ
Um quinto de todo o consumo de

cartões de crédito está concentrado em
hiper e supermercados. "Até porque eles
ocuparam o espaço das lojas especia-
lizadas ao venderem produtos que antes
somente eram encontrados em tais
estabelecimentos", afirma Chacon. A
grande forma de atração dos consu-
midores é a facilidade de pagamento. O
crediário continua sendo fundamental
no processo de venda, ao lado do cartão
de crédito e dos cheques pré-datados.
"O consumidor de baixa renda começa
a experiência de compra parcelada com
o private label. Quando recebe um car-
tão bandeirado, passa a adquirir outras
coisas com o plástico", comenta o exe-
cutivo. "Os bancos entraram acirrada-
mente no varejo para poder atingir essa
clientela que não é bancarizada",
comenta Plínio Oliveira, gerente de
crédito e cobrança e produtos finan-
ceiros da Gouvêa de Souza &. MD
Desenvolvimento Empresarial.

Nos grandes varejistas, o crediário
tem maior participação, sendo 4,5 vezes
maior que as compras à vista, com
tíquetes médios de R$ 182 e RS 40,
respectivamente. Já na alta renda, a
diferença entre compras parceladas e
com pagamento à vista é de 3,8 vezes,
com tíquetes médios de R$ 339 e R$
90, respectivamente. O parcelamento é
comum na aquisição de bens eletró-
nicos, materiais de construção e móveis.
Nesses segmentos, o público de baixa
renda é responsável por 51% do
faturamento. As Casas Bahia concedem

crédito de várias formas: carne, con-
signado para aposentados e pensionis-
tas, e cartão private label. A rede vare-
jista fechou 2007 com mais de quatro
milhões de cartões private label (desde
seu lançamento em novembro de 2005)
e atendeu cerca de 16 milhões de clien-
tes por meio de crediários.

Com o objetivo de ter o cliente
para sempre e não por um momento,
a loja "veste" a mercadoria no con-
sumidor de acordo com seu potencial
de consumo. Por isso, a análise de cré-
dito vai além das confirmações de
praxe que o mercado executa. O
diferencial da empresa é entender os
hábitos de compra e de consumo dos
clientes e fazer a concessão de crédito
na base do "olho no olho", quando
observa a real necessidade do consu-
midor, adapta o limite de acordo com
o potencial de consumo e o
fideliza durante a operação.

A Cybelar, que atua no
interior do Estado de São Paulo,
procura aproveitar ao máximo o
momento positivo que está atra-
vessando o mercado de crédito.
''Diante do aumento da facilidade
em se obter crédito, somando-se às
constantes quedas das taxas de
juros, nosso grande desafio é en-
contrar a medida certa para que
não haja o aumento despro-
porcional da inadimpléncia
diante do crescimento da car-
teira de créditos", aponta Efren
Nunes, gerente de crédito, '
cobrança e serviços financeiros
da Cybelar. "Considerando essa
questão, um dos grandes dife-
renciais que temos oferecido aos
clientes é a aprovação auto
mática de limites de crédito,
tanto os que já estão na
nossa base quanto para os
novos", completa. Segundo
Nunes, a análise de crédito é
focada no caráter do cliente,
ao verificar sua intenção de
pagamento, na capacidade fi-
nanceira em honrar o compro-

misso e na disponibilidade de cobrança.
"Na minha visão, o mercado entrará em
um ritmo menos acelerado por uma
questão de adequação, não por recessão.
A população vai se adequar à capa-
cidade financeira que tem na mão",
afirma Oliveira, da Gouvêa de Souza &
MD. "Até porque o consumidor de
baixa renda está aprendendo a conviver
corn o fácil acesso a esse crédito e
muitos buscam aproveitar esse produto
de fornia sadia", completa.

SORTIDOS
"Há muita competitividade no

mercado, seja por intermédio das pró-
prias lojas de varejo seja por meio dos
bancos", afirma João Consiglio, diretor
de produto do Banco Real. "O que ten-
tamos fazer é identificar o que faz mais
sentido para o cliente. Dependendo da »
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necessidade específica dele, nós ofe-
recemos um tipo de crédito", completa.

Os outros bancos trilham o mesmo
caminho. Segundo Mário Neto, supe-
rintendente nacional pessoa física e
média e alta renda da Caixa Económica
Federal, o banco tem ampliado a
carteira de crédito consignado que lhe
permite trabalhar com uma taxa de
juros menor. "Temos trabalhado for-
temente a nossa rede de agências para
oferecer para o cliente a melhor opção",
afirma Neto.

A estratégia macro de oferecer
crédito para pessoa física do Banco do
Brasil está nos canais de auto-atendi-
mento e internet. "O que isso traz de
vantagem?", pergunta Gueitiro Matsuo
Genso, gerente-executivo da diretoria
de varejo do Banco do Brasil. "E um
diferencial. Parte do mercado vai até o
cliente para oferecer crédito. Nesse
conceito de auto-atendimcnto, oferece-
mos a melhor linha de crédito para o
perfil daquele consumidor. As escolhas
do melhor prazo e do valor são feitas
como ele quiser. Quando o cliente entra
em seu extrato, pode aderir à melhor
forma de crédito, de acordo com suas
necessidades", responde.

Já o Santander procura se diferen-
ciar por meio de produtos inovadores.
"Recentemente lançamos o Cheque
Essencial, que cria uma nova categoria
de crédito no mercado: um crédito
rotativo que se transforma em parce-
lado", conta Eduardo Francisco de
Castro, super intendente-executivo de
produtos pessoa física e previdência
do Santander. "O cliente pode par-
celar o saldo devedor do cheque espe-
cial pela metade dos juros", completa.
"Hoje, com o volume de clientes, é
comum o banco ofertar para o cliente
um crédito pré-aprovado", comenta
Josué Augusto Pancíni, dirctor de-
partamental do DEF Bradesco - de-
partamento de empréstimos c finan-
ciamentos. O Bradesco trabalha com
essa estratégia, que é suportada por
centrais de atendimento ao cliente.
"2007 foi um ano muito positivo para

o crédito e confiamos que neste ano
ele será urna alavanca do desenvol-
vimento do País", afirma Pancíni.

IMÓVEL: VENDIDO!
A melhoria das condições de finan-

ciamento também é a alavanca para o
aumento de 96% no volume de crédito
imobiliário no Brasil registrado em
2007 em comparação a 2006.

Segundo dados da Associação Bra-
sileira das Entidades de Crédito Imo-
biliário e Poupança (Abecip), o volume
de novas contratações de crédito imo-
biliário somente com recursos da cader-
neta de poupança atingiu R$ 18,3
bilhões, sendo financiadas 195,98 rnil
unidades habitacionais. Nesse sistema,
todos os bancos que captam poupança
aplicam um porcentual dela para o
financiamento no setor imobiliário. A
expectativa é que esse número aumente
em 25% neste ano, ainda impulsionado
pelas condições de financiamento ofe-
recidas pelo mercado.

O governo federal também contri-
bui para facilitar o crédito, aumentando
a parcela de recursos destinados ao fi-
nanciamento por meio do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Segundo estimativas do Ministério do
Trabalho, em 2008 cerca de RS l bilhão
do fundo deverão ser usados
diretamente pelos trabalhadores como
parte do financiamento de imóveis de
até RS 350 mil. Outros R$ 5,4 bilhões
devem ser aplicados pelo fundo na
constnição de imóveis populares.

Desde 2004 tem havido redução
das taxas de juros, aumento nos prazos
de pagamento e ampliação do por-
centual do valor do imóvel que pode ser
financiado. E a forte demanda, re-
primida por anos de inflação elevada e
crédito escasso, deve continuar susten-
tando a competição do setor, na medida
em que a queda da taxa de juros e a
disponibilidade de capital externo
possibilitam "esticar" os prazos de fi-
nanciamento. "A estabilidade económi-
ca, a recuperação da renda das famílias,
os ajustes que aconteceram nas opera-

ções jurídicas, dando mais segurança
jurídica às operações, permitiram aos
bancos aumentar prazos e reduzir taxas
de juros. Ao fazer isso aumentou o
potencial número de pessoas para
tomar crédito. Com a flexibllização, um
mesmo valor de financiamento passa a
caber no orçamento de mais famílias",
explica José Pereira Gonçalves, superin-
tendente-geral da Abecip.

Os recentes problemas com o seg-
mento nos Estados Unidos não desa-
nimaram o setor. "Já é notada a pre-
sença do mercado imobiliário como
um grande player para a economia
brasileira. Essa expansão ocorre corn
cautela e não há o risco de acontecer
aqui o que acontece nos Estados Uni-
dos. No Brasil, temos outras maneiras
de análise de crédito e fazemos um
trabalho de gestão de risco. Isso traz
uma segurança não só para nós in-
corporadores, mas para os agentes
financeiros", comenta Daniel Setm,
gerente institucional do Grupo Klabin
Segall. "Nosso segmento e forma de
concessão de crédito são muito
diferentes da americana. Além disso, a
crise lá é no segmento subprime, isto
é, crédito concedido para pessoas que
não tinham um histórico positivo de
pagamentos", completa Gonçalves. »
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COBRANÇA
A contraface do crédito é o risco.

"Normalmente existe uma correlação
entre a renda do cliente e o risco. Quan-
to menor a renda, maior o risco que ele
oferece", comenta Castro, do Santan-
der. "Cliente de folha de pagamento é
rnenos arriscado que profissional li-
beral, já o fluxo de pagamentos desse
último às vezes varia. Em relação às
modalidades de crédito, produtos com
garantia real, isto é, financiamentos de
veículos ou de imóveis, oferecem riscos
menores que produtos sem garantia,
como o cheque especial ou cartão de
crédito", explica. Para Maria Isabel
Leitão, gerente de soluções da Wittel, a
liberação do empréstimo consignado
traz uma garantia para quem concede o
crédito, mas há preocupação para que o
dinheiro seja pago. "No Brasil, as pesso-
as saem do segundo grau sem saber
fazer conta de juros e não têm noção de
quanto estão pagando no final", comenta.

"Embora no Brasil as empresas e
pessoas físicas possuam graus de endi-
vidamento menores do que em econo-
mias mais sólidas, e em razão da forte
bancarização de milhões de brasileiros
que ingressaram no mercado de crédito

e consumo, vemos que o segmento
íinanceiro pode ser citado como o mais
afetado pela inadimplência, embora ela
afete toda cadeia económica", diz
Adilson Melhado, diretor co-
mercial da Localcred-Meval
Assessoria e Cobrança.
"Além disso, devido às
condições regulatórias do
setor financeiro, as informa-
ções são divulgadas de forma
rnais imediata e transparente, compa-
rativamente a outros segmentos, corno
o industrial e os serviços não-financei-
ros, por exemplo", completa.

No mercado automotivo e imobiliá-
rio, o que os bancos têm feito é a
alienação fiduciária. A instituição que
oferece o crédito toma o próprio bem
em garantia, de forma que o comprador
fica impedido de negociá-lo com
terceiros antes da quitação da dívida. No
entanto, o consumidor pode usufruir do
bem. "Não é interesse do banco ficar
com o bem do cliente. Se ele já pagou
uma parte, a empresa pode renovar o
crédito para outro veículo, por exemplo,
fazer um aporte em cima de outro carro
que ele possa pagar", comenta Neto, da
Caixa Económica Federal.

De acordo com Ferreira,
do Banco Volkswagen, caso o clien-
te não pague o financiamento são usa-
dos os métodos convencionais para a
recuperação do valor, entre eles a co-
brança amigável, a notificação, a nega-
tivação e a ação judicial. "Se o valor
não é recuperado, o custo é todo do
banco", afirma.

"Porém no tocante à recuperação
das carteiras relativas a produtos com
garantias, como financiamento de veí-
culos, os índices de recuperação das
instituições situam-se, em média, em
torno dos 95% nas faixas de vencimen-
tos até 60 dias", afirma Melhado. "Já
nas carteiras de crédito sem garantia, a
recuperação é bastante razoável, fica em
algo entre 80 e 90%", diz Nelson
Augusto Martos, diretor e sócio ma-
joritário da NovaQuest.

Para Martos, todos os setores, cada
qual na sua intensidade, sofrem com
qualquer tipo de inadimplência. "Acre-
dito que o setor financeiro é o mais
preparado para conceder créditos e
recuperá-los, utilizando-se do risco
calculado e embutido nas operações,
para subsidiar quase 100% das perdas",
diz. "Já o comércio e a indústria ainda
não estão bem aparelhados com as
novas tecnoíogias preditivas para mi-
nimizar os prejuízos da má concessão
dos créditos e falta de conhecimento
técnico e administrativo para recuperá-
los", completa.
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O OUTRO LADO DA MOEDA

Como a inadimplência é inerente
ao negócio e ninguém quer ficar com o
"prejuízo", a área de cobrança é uma
das modalidades que apresenta maior
crescimento em participação no mer-
cado de contact center no País. Em
2001, o segmento de cobrança respon-
dia por, aproximadamente, 5,5% do
mercado de posições terceirizadas no
Brasil. Já em 2008, projeções apontam
para 10%. "Alérn das empresas espe-
cializadas, eni que 100% das posições
são dedicadas a esse setor, já se obser-
vam grandes contact centers cuja par-
ticipação de cobrança chega a 20% em
suas linhas de negócio", comenta Sole-
mar Batista de Andrade, superin-
tendente comercial da ACS.

Pode-se dizer que a terceirização de
cobrança não está em estágio inicial,
pelo menos como linha de negócio.
Porém se encontra, sim, diante de uma
mudança no patamar de profissionali-
zação com que é realizada.

Segundo Gina Marques, diretora
de operações de cobrança da Contax, o
mercado está em franca expansão por
conta do crescimento da concessão de
crédito e as empresas começam a buscar
a terceirização da infra-estrutura ou
profissionais de cobrança para as faixas
mais novas, ou seja, dívidas de até 18
dias. "As faixas mais antigas, que são
dívidas que começam em 180 dias, eram
foco somente dos escritórios de co-
brança. Mas com o aumento da con-
cessão e do volume de carteiras há uma
demanda de fornecedores que façam as
duas coisas de forma especializada e há
uma fusão na forma como o mercado
atua", explica.

Por isso, escritórios avançam em
tecnologia para tratar da cobrança de
faixas mais novas e os contact centers
aprnnoram-se em estratégias para
recuperação de dívidas antigas. "O
mercado está tomando novos formatos
e tem espaço para operações de call
center que investem em inteligência de
cobrança e para escritórios que inves-
tem em tecnologias. A Contax esteve

trabalhando para isso em 2007 e o seg-
mento de dívidas antigas vai ser o foco
em 2008", fala Gina. A área de co-
brança representa cerca de 20% do
faturamcnto da empresa, que atende
20 clientes grandes.

"O call center tem vantagens tecno-
lógicas para cobranças de curto prazo
porque a qualidade do mailing é maior
e conseguimos maximizar os contatos",
fala André Saint Martin, dirctor co-
mercial da Dedic. "Quando a cobrança
é de prazo mais longo, geralmente é
feita por escritórios de cobrança.
Apesar do desafio de melhorar a ope-
ração tecnológica dele, sua vantagem
está na maior experiência nesses casos
cm que é preciso aumentar o índice de
localização do devedor", completa. "En-
quanto o call center domina platafor-
mas tecnológicas, seu desafio é justa-
mente enriquecer o mailing e localizar
o devedor", finaliza. Na Dedic, a par-
ticipação da área de cobrança no
faturamento é de 5%. "O mercado ain-
da se apresenta fortemente pulverizado,
com muitas empresas operando local-
mente", afirma Mateo Marchíori,
dirctor da Almaviva do Brasil, que aca-
bou de criar uma nova empresa focada
em cobrança, a Almaviva Credit. "Po-
rém ele está encaminhado em um pro-
cesso de concentração em grandes
players. A visão dos clientes, sempre
mais focada em resultados em grande
escala, estimulará ainda mais concen-

trações, alianças, junções de processos
hoje separados, como boletagcm, tele-
cobrança, cobrança e agências, e exclu-
são das entidades menores", completa.
Em dois meses de trabalho comercial, a
Almaviva Credit já coleciona quatro
clientes no portfólio.

Outra empresa que começou a
abrir espaço para cobrança é o Voxline.
"Essa área demanda muito. Em alguns
lugares ela está em fase inicial e em
outros está bem avançada, mas existem
muitas oportunidades no mercado de
credito, como confirmação de dados,
prevenção à fraude e back office", fala
Eduardo Tambellini, executivo de
soluções de crédito do Voxline. "Tanto
que não nos limitamos a operação de
cobrança", completa.

Para Tambellini, os contact centers
devem manter sua personalidade em
cobrança, porém devem agregar a inte-
ligência dos escritórios. "Vemos que
grandes contact centers trabalham de
forma rnassificada, mas não podemos
faz,er isso sem o foco no indivíduo,
olhando o cliente no que precisa", afirma.

Os escritórios de cobrança também
estão atentos aos movimentos do mer-
cado e buscam atuar em todas as fases
do processo. Para melhorar o desempe-
nho, não faltam investimentos. "Esta-
mos trabalhando rios fatores críticos de
sucesso para a empresa, de modo que
possamos experimentar crescimento
real de 20% neste ano em relação ao»
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anterior, em bases sólidas e duradou-
ras", conta Melhado, da Localcred-
Meval Assessoria e Cobrança. "Para
tanto, não poupamos esforços e recur-
sos para investimentos em tecnologia,
como novos discadores automáticos,
gravadores de voz e imagens, ferramen-
tas de MIS (sistemas de informações
gerenciais), além da constante atualizíl-
ção de software de cobrança especiali-
zado. Essas são as variáveis que for-
marão o cenário aos principais atores
desse crescimento, que são nossos cola-
boradores", completa.

Na NovaQuest, que se especializou
na recuperação de créditos das opera-
ções de CDC e leasing para veículos
automotivos, motos e caminhões, o
investimento também está canalizado
em tecnologia, processos integrados e
na especialização dos recuperadores. "E
o resgate do débito, preservando o born
relacionamento com o devedor e sua
consequente reintegração na cadeia de
consumo", afirma Martos. A empresa,
que completa cinco anos em 2008, cres-
ceu 40% em resultado no ano passado e

mais de 50% em praças de atuação no
Estado de São Paulo. "Agora, estamos
trabalhando para crescer entre 30 e
35%, e inaugurar três novas unidades,
somadas às oito filiais já existentes", diz
o executivo.

Para Fábio Amando, presidente
do Senarc Cobrança e Contact Cen-
ter, a concorrência entre as empresas
de cobrança é maior atualmente do
que há nove anos, quando a empresa
iniciou sua operação. "Mas existem
aquelas que acham o serviço interes-
sante, porém não têm estrutura para
trazer resultado", afirma o executivo.
"E um negócio que envolve muito
risco. Você tem de estar certo do que
está fazendo e tem de saber ganhar e
perder. Se não souber perder, está fora
do jogo, independentemente do su-
cesso do seu trabalho. E semelhante à
atuação de investidores na Bolsa de
Valores", completa. Entre os 20 clien-
tes da companhia, na área de cobrança
estão Casas Bahia e Marisa. Cerca de
65% do faturamento vem de opera-
ções nesse segmento.

COBRANÇA EM NOVO TOM
Para o Banco Panamericano, a co-

brança eficiente passou a ser condição
única para o negócio, visando à manu-
tenção de perdas adequadas, além da
geração de uma importante fonte de
receitas. Atuar de fornia eficiente e ágil,
sem ferir a relação do cliente, é uma
tarefa que vem sendo desenvolvida
tanto por empresas de outsourcing
quanto por escritórios de cobrança.

"O que temos visto como atitude
eficiente em muitas situações práticas é
a realização do exercício da ernpatia, ou
seja, o operador de cobrança deve
imaginar-se na mesma situação do
cliente devedor, e assim poderá também
analisar as dificuldades do ponto de
vista dele", conta Nunes, da Cybelar.
"No nosso caso, como loja do varejo,
outra atitude que nos tem trazido bons
resultados é ganhar a preferência do
cliente. A maioria dos devedores possui
débitos com outros credores. Então fa-
zemos a seguinte pergunta: o que posso
oferecer a ele que os outros credores
não poderão oferecer?", completa. »



Assim corno o setor, o perfil desse
profissional também tem evoluído.
"Ele deixou de ser um cobrador para
ser um negociador, um facilitador",
comenta Flávía de Santis, gerente de
produtos da Atento. "O operador de
cobrança também tem o dever de
conscientizar o cliente da importância
do pagamento, informando os bene-
fícios da regularização de seus débitos,
como voltar a consumir c obter cré-
ditos. O processo de cobrança passou a
fazer parte do processo de relacio-
namento com o cliente. Dessa forma, a
abordagem, os scripts e as negociações
efetuadas com quem está inadimplen-
te naquele momento devem ressaltar a
negociação ganha-ganha, primando
pela continuidade do cliente na base",
completa. A Atento tern 19 clientes do
nicho, o que significa cerca de 2,5 míl
posições de atendimento e mais de
cinco mil colaboradores trabalhando
em cobrança. A participação do seg-
mento no faturamento da companhia
é de 10%. "E importante ressaltar que
nesse nicho houve um crescimento no
faturamento de quase 50% em relação
ao ano anterior e tudo indica que esse

crescimento continuará neste ano ,
conta Flávia.

"Corno em qualquer outra operação
que envolva relacionamento, o perfil do
agente adequado é uma das chaves para
o sucesso. Não é diferente no caso de
cobrança. E necessário ter na linha de
frente profissionais responsáveis, inclu-
sive mais maduros, bem treinados e que
possam interagir com o cliente da me-
lhor forma possível, tanto com respeito
quanto com firmeza", comenta Diogo
Morales, principal executivo da TMS
Call Centcr. "Além dísso, como o foco
não está apenas na solução da inadim-
plência, mas em sua recuperação para
que o relacionamento perdure, a aborda-
gem é baseada na fidelização, com apli-
cação de um tom cordial e solucionador,
além de contar com tecnologias ade-
quadas a cada necessidade", completa.

As Casas Bahia fazem uso de vários
meios de recuperar prestações em atra-
so, que inclui até a realização periódica
de campanhas. Para isso, a empresa
trabalha com seis canais de comunica-
ção: SMS (mensagem por celular),
TTS (espécie de gravação para telefone
fixo), carta simples, cobrador externo,

que colhe os motivos de atraso de porta
em porta e tenta ao mesmo tempo levar
uma solução ao cliente, telefone e
empresas tcrceirizadas, que a partir de
145 dias de atraso além, de utilizar os
mesmos rneios de contato da rede de
varejo, agregam pesquisas c localizado-
res de clientes.

Cada caso é um caso. Por exemplo,
se um cliente está com o carne atrasado
em poucos dias, a Casas Bahia procura
chamá-lo para uma conversa e vê quais
as razões do atraso e de que forma pode
ajudá-lo a liquidar a situação. O obje-
tivo, sempre, é encontrar uma solução
para que ele continue sendo cliente corn
crédito reabilitado. O caso de consumi-
dores ern atraso por muitos dias segue
para empresa terceirizada especialista
no assunto. A premissa que deve ser
levada em conta é a da importância em
ter esse cliente novamente comprando
na rede, portanto, deve ser tratado com
o máximo respeito.

A qualidade da abordagem ao clien-
te em cobrança reflete o esforço do
segmento em profissionalizar cada vez
mais sua atuação. "Essa tendência res-
ponde a exigências da legislação, à ne-
cessidade de reduzir custos corn deman-
das por atendimento irregular e mini-
mizar impactos à marca das prestadoras
de serviços e seus clientes", fala Solemar
Batista de Andrade, da ACS.

Nesse cenário, o planejamento da
abordagem deve considerar as carac-
terísticas do produto em cobrança a fim
de estabelecer melhores horas de conta-
to, as ferramentas mais efetivas em urna
relação de custo e benefício e qual o
melhor perfil do agente para as dife-
rentes carteiras e faixas de atraso.

ALIADOS
"Apesar de o nível de inadimplência

não ter crescido significativamente no
ano passado, alguma cautela é neces-
sária já que, atualmente, os atrasos nos
empréstimos bancários respondem por
cerca de 40% do volume geral de ina-
dimplência, os atrasos nas operações
com meios eletrônicos como cartões
contribuem com algo em torno de 30%,
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os cheques sem fundos são responsáveis
por 27% e os títulos protestados res-
pondem por cerca de 3%", afirma Ivan
Britto da Silva, gerente nacional de
desenvolvimento de negócios para o
segmento financeiro da Siemens En-
terprise Cornmunications.

O endividamento da população
brasileira pode ser considerado ainda
baixo, pois o volume de crédito em
relação ao PIB nacional é menor do que
em outros países com renda média igual
ou superior à brasileira. "Assim, para as
instituições financeiras existe uma
grande expectativa de crescimento do
setor. Contudo, para que o credito cres-
ça sem um correspondente aumento da
inadimplência, c necessário que haja
maior profissionalização do setor corn

ferramentas mais consistentes para a
concessão de crédito", diz Silva.

"A maioria dos problemas de ina-
dimplência é causada por um pré-
cadastro malfeito. O principal proble-
ma para o departamento de cobrança é
localizar o inadimplente c isso gera cus-
tos", comenta Rodrigo Del Claro, di-
retor de relacionamento da Crivo.

A expressiva expansão do crédito
que vive o País tem aumentado a
preocupação das instituições financeiras
com a cobrança de consumidores em
atraso. "Dessa fornia, elas estão in-
vestindo cada vez mais na melhoria de
previsibilidade de processos e sistemas
intetnos de recuperação de crédito,
inclusive na terceirização dos serviços
com empresas de cobrança", fala Elcio

Aníbal de Lucca, presidente da Serasa
na época da entrevista, e atualrnente
presidente de assuntos corporativos da
Experian para América Latina. "Para
que o mercado brasileiro continue cres-
cendo, baseado no crédito, a exemplo
das economias mais avançadas, é neces-
sário a utilização intensa de soluções
adequadas para as decisões de credito e
o gerenciamento de risco para que, por
meio da melhor qualidade do credito, o
mercado pratique taxas de juros meno-
res e transações mais seguras", completa.
"A cobrança é um setor dependente da
eficiência operacional, porém uma área
pouco explorada é a vertente da in-
teligência na cobrança e é preciso da
informação para decidir qual a próxima
atitude a tomar", comenta Cláudio»
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Pasqualin, diretor de operações da
Experian Decision Aiialytks Brasil.
Desde 2000 no País, a empresa está
ficando mais conhecida pelo mercado
por conta das aquisições feitas no ano
passado, entre elas a da Serasa, da qual
detém 70% das ações.

A Siemens tem investido em solu-
ções de mobilidade que permitem
maior flexibilidade e menor tempo de
resposta ao cliente, além de redução do
custo da operação. Dentre essas soluções
há o HiPath 8000 que, aliado à solução
de MobileConnect, permite ao cobra-
dor ou ao hunter urna comunicação
constante com o escritório, usando o
próprio celular por meio de conexão
VoIP Outra solução nesse segmento é a
caneta digital que, por meio de tecno-
logia Bluetooth, permite ao funcionário
que está em campo preencher for-
mulários, propostas etc. e transmitir as
informações coletadas imediatamente
utilizando também o próprio celular.

No caso da Serasa, além das so-
luções de análise e informações para

decisões de crédito, a empresa lançou a
Solução Serasa Integral de Cobrança,
que oferece abrangentes e atualizadas
informações, tratadas por modelos de
scoring e administradas pelo sistema de
gestão da carteira de cobrança.

Já a Crivo conta com solução de
automação de análise de crédito e
coleta, que recolhe os dados do cliente e
os aplica em várias fontes de consulta,
como Receita Federal, associações
comerciais e Serasa. "O grande foco é o
pré-cadastro, automatizando o processo

o Brasil e para a América Latina da
Altitude Software. "Isso otimiza em
mais de 60% o atendimento e as
possibilidades de negociação com o
cliente final, o que é fundamental para
o sucesso da operação", completa.

Apesar disso, Amâncio, do Senarc,
faz uma ressalva. "O mercado busca fer-
ramentas em tecnologia da informação,
mas a população não tern a cultura de
conversar com máquina, principalmen-
te o público de barxa renda", aponta. A
tecnologia pode ajudar a reduzir custo e

A TECNOLOGIA PODE AJUDAR A REDUZIR CUSTO

E A AUMENTAR A PERFORMANCE DA OPERAÇÃO,

MAS DEVE SER USADA COM SENSATEZ

de decisão de crédito e risco, analisando
informações entre três e 20 segundos",
fala Rodrigo Del Claro.

O uso da tecnologia contribui para
aumentar a capacidade produtiva,
muitas vezes sem a necessidade de
contratar novos operadores e aumentar
a estrutura física. Ela também eleva o
tempo falado por operador, ajuda na
definição de estratégia de cobrança e de
discagem. "Além disso, a tecnologia
oferece o controle on-line sobre resul-
tados completos, o que inclui perfor-
mance do discador, aderência a escala

e produtividade por equipe e in-
dividual, e permite uma avaliação
de 360 graus do operador, iden-
tificando pontos específicos a
ser trabalhados, com possibili-
dade de divulgação de novos

procedimentos e feedback on-
line", fala Fábio Nogueira, gerente

comercial da CCM7.
"A tecnologia permite entregar ao

atendente do contact center respon-
sável pela cobrança somente contaíos
efetivos, ou seja, classifica as chamadas
de maneira que ele sempre tenha um
contato humano e não sinal de ocu-
pado ou secretária eletrônica", exem-
plifica Elaine Ferreira, presidente para

a aumentar a performance da operação,
mas deve ser usada com sensatez. "Você
pode usar, por exemplo, SMS para
avisar o devedor que a prestação vence
em determinada data e isso é barato e
traz valor, mas se for usar somente isso
em todas as ações de cobrança, o re-
sultado é barxo", completa. Além disso,
para cada cliente há unia estratégia de
cobrança que depende do perfil dele e
do produto. "Toda semana temos um
check-llst para trabalhar e analisamos a
carteira para ver quais as melhores pos-
sibilidades de retorno para o negócio",
comenta o executivo.

O gerente comercial da Talk
Telecom, Alexandra Lima, lembra que
antigamente as empresas faziam uso de
fichas para a cobrança. "Essas fichas
eram separadas por prazos de vencimen-
to. Hoje, a tecnologia atua na inteli-
gência e tempo de discagem", comenta.

Sérgio Camilo, diretor comercial
da Wittel, afirma que velocidade e ro-
bustez são fatores cruciais para o
sucesso de urna operação de cobrança.
"Isso é o que temos procurado fazer
com a solução da Wittel. Discadores
que acionam a carteira de contatos
com rnaior eficiência aliadas a ferra-
mentas de cobrança", conta. "Além »

3 6 C O N S U M I D O R M O D E R N O f e v e r e i r o 2 0 0 8



disso, nossa ideia é agregar inteligência
aos processos de cobrança para vender
mais para o mesmo cliente, porque
fazendo concessão de crédito de forma
consciente a empresa garante melhores
resultados", completa Maria Isabel,
também da Wittel. "Os mecanismos
de gestão deverão ser refinados para
evitar surpresas que afeiem a saúde das
carteiras e nisso o apoio da inteligência
analítica é fundamental", concorda
Celso Mugnela, especialista de indús-
tria para as áreas de finanças e seguros
do SÃS.

Seguindo por esse caminho, o
Senarc se prepara para trabalhar com
uma solução de Business Intelligence
(BI). O objetivo é analisar o compor-
tamento dos clientes inadimplentes."O
software fará a análise de todas as
informações dos consumidores cadas-
trados. Vamos saber exatamcnte onde a
cobrança trará mais ou menos resultado
e poderemos dizer para o nosso cliente
em qual perfil há menor risco na hora
de conceder o crédito", conta Amâncio.
A solução estará disponível no segundo
semestre deste ano.

Atuante em todas as fases do ciclo
de crédito, a Equifax aposta na carta-
boleto na área de cobrança. "A carta de
aviso de inadimpléncia, coni um texto
amigável, que acompanha o boleto de
cobrança, faz com que o cliente quite
seu débito diretamente no banco, sem o
constrangimento de entrar em contato
com a empresa de cobrança", fala
Marilene Vadalo, gerente de produtos
para pessoa física da Equifax. "Além
disso, a ferramenta elimina parte dos
gastos com escritórios", completa.

Já a Bematech oferece soluções para
o pequeno e médio varejo. "O pequeno
varejista tem picos de crédito e ina-
dimpléncia, porém ele conhece o clien-
te com quem trabalha, o que facilita a
gestão. Nossa solução para ele vai desde
a emissão do cupom à retaguarda",
conta Ronaldo Oliveira Filho, gerente
de produtos da empresa.

A Benner também possui soluções
de cobrança extrajudicial e atua com
cobranças judiciais. "Caso, por qualquer
motivo, não haja o pagamento ou
acordo, o sistema automaticamente ini-
cia um processo judicial controlando

todo o trâmite na Justiça, inclusive com
acompanhamento automático on-line
dos tribunais", explica Carlos Eduardo
Maffei, gestor da unidade de gover-
nança corporativa da empresa.

Para Paulo Roberto Bonucci, di-
retor de vendas da vertical de serviços
financeiros da Avaya no Brasil, o mer-
cado de tecnologia está aquecido. "As
próprias empresas que já têm tecnolo-
gia estão buscando investir nessa área
para ter mais velocidade e rentabilidade
na hora de cobrar os clientes", diz. "Es-
tamos nos estruturando para atender à
demanda do mercado financeiro, for-
necendo tecnologia", completa.

CADASTRO POSITIVO
As companhias que fornecem so-

luções para a área de crédito e cobrança
também começam a se preparar para
uma nova ferramenta, o cadastro posi-
tivo. Proposto há cinco anos, o cadastro
positivo de consumidores, cujo objetivo
é reduzir a taxa de juros dos emprés-
timos para bons pagadores, tem chance
de entrar em vigor ern 2008. Hoje,
como a taxa cobrada no crédito é única,

Nem céu nem inferno
De acordo com Fábio Amâncio, presidente do Senarc Cobrança

e Contact Center, nos últimos anos cresceu a carteira de
cobrança das empresas, assim como a preocupação
em resgatar o consumidor inadimplente.
"A preocupação é maior principalmente no
primeiro momento, quando ele entra em cobrança.
Dada à facilidade de crédito e de compra que o
cliente tem e sua falta de planejamento do

orçamento, quanto mais tempo passa mais
dificultoso é, mesmo aplicando campanhas mensais,

que antigamente eram feitas anualmente", fala.
O termo "resgatar o consumidor" pode ser
considerado por muitos um eufemismo que
coloca sob sombras a cruel face da cobrança

que pesa sobre o consumidor no momento em
que passa a ser abordado. Um exemplo é a prática de

algumas empresas na Colômbia, em que o código de
defesa do consumidor ainda é bastante atrasado. Uma

delas, chamada "El Diablo", atua quase como uma empresa
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os bons pagadores assumem juros
maiores para compensar as perdas que o
banco terá com quem não honra seus
compromissos financeiros.

O benefício é possível porque o
cadastro positivo dá visibilidade no
mercado a uma boa ficha cadastral do
consumidor. Os agentes de crédito
poderão saber se ele tem casa própria,
há quanto tempo está empregado, qual
sua renda e quanto dela está compro-
metida com aluguel c demais despesas.
Mostrará também todas as operações
de crédito feitas anteriormente. Assim,
antes de conceder um empréstimo, as
empresas terão instrumentos para veri-
ficar o grau de endividamento do clien-
te, ou seja, quanto de seus recursos deve
ser destinado a outros compromissos e
financiamentos. Além disso, o cadastro
revelará a pontualidade nos pagamen-
tos, apontando quais foram realizados.

"No Congresso Nacional existem
dois projetos: PL 405 do ex-senador
Rodolpho Tourinho, no qual fui relator.
Ele saiu da Comissão da Defesa do
Consumidor e foi para a Comissão de
Constituição e Justiça, e deverá ser

aprovado em caráter conclusivo", ex-
plica o deputado Walter Ihoshi. "Hou-
ve urna mudança importante no texto
que é a opção dada ao consumidor em
ingressar ou não no cadastro positivo",
completa. "Já, o PL 836/03, que esti-
pula o funcionamento do cadastro posi-
tivo, aguarda o envio para o Senado. A
expectativa é que até o segundo se-
mestre de 2008 o cadastro positivo seja
implantado", finaliza.

O Procon também concorda que o
consumidor é quem deve decidir se
quer ou não ter seus dados disponíveis

funerária."Quando o cliente deve, mandam um automóvel preto,
parecido com carro fúnebre, ir cobrar. Quando ele estaciona
na frente da casa, toda a vizinhança já sabe do que se trata.
É constrangedor", conta Maria Isabel Leitão, gerente de soluções da
Wittel. Porém, no Brasil, o termo "resgatar o consumidor" trata de
uma realidade já percebida por muitas empresas: é menos custoso
manter um cliente fiel do que conquistar novos."Há um aumento
grande no número de profissionais com registro em carteira, mas
quem não tem uma forma exata de provar renda procura lojas
nas quais consegue comprar, ser bem atendido e respeitado",
comenta Amâncio."Quando esse consumidor fica inadimplente, logo
no primeiro contato que a área de cobrança faz com ele tem de
mostrar respeito e comprometimento para entregar uma solução.
O objetivo é buscar o cliente para colocá-lo de volta no mercado
de consumo", completa."Se trata como caloteiro, fere tanto o
cliente quanto a imagem da empresa.A arte da cobrança é mostrar
para ele a importância de voltar a comprar", finaliza.
Resgatar o cliente não significa recuperar dinheiro, mas preservar o
vínculo de relacionamento criado com ele.

no cadastro positivo. "Outro ponto
importante é que ele deve ter liberdade
para entrar e sair do sistema no mo-
mento que desejar e de forma gratuita",
fala Roberto Pfeiffer, diretor executivo
do Procon-SP "Além disso, é necessá-
ria a criação de normas rigorosas que
proíbam abusos, corno a venda de da-
dos do consumidor para empresas de
marketing e rnala-direta", completa.

"Essa tecnologia de crédito, há tem-
po adotada nos países mais desen-
volvidos, será fator determinante para o
desenvolvimento do Brasil e se tradu-
zirá no maior bem-estar do consumidor
brasileiro", afirma Aníbal, presidente da
Serasa na época da entrevista e atual
presidente de assuntos corporativos da
Experian para América Latina. "É
oportuno que se resolva agora a questão
do cadastro positivo que está pronto há
urna década e suspenso temporaria-
mente, como consequência de decisão
judicial que tornou os custos operacio-
nais inviáveis", completa.

A par dessa solução para concessão
de crédito, a Serasa a mantém pronta e
permanentemente atualizada para o
mercado brasileiro desde 1997, após
cinco anos de desenvolvimento, com a
denominação de Credit Bureau.

A Fair Isaac também tem um pro-
duto, chamado Global Fico Score,
dispo nibilizado em parceria com a
Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), que utiliza dados do cadastro
positivo. "Essa ferramenta já está pre-
parada para atuar quando o cadastro
positivo for liberado", afirma Helcio
Beninatto, presidente da Fair Isaac para
a América Latina. Para Beninatto, o
receio do custo operacional do Serviço
de Proteção ao Crédito será superado,
já que ele vai se dar por volume de
consultas e com possibilidade de paga-
mento adicional caso haja excedente.
"O medo do mercado é que um fique
roubando o cliente do outro. Porém
acho que será benéfico para o consu-
midor e para as instituições financeiras,
que terão de ser mais criativas para
atrair e fidelizar os clientes", diz o exe-
cutivo. "No fim, o lojista ganha porque »
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tem menor risco e porque consegue o
crédito no nível e na taxa adequada. Os
bancos também diminuem risco. Talvez
as instituições financeiras tenham, uma
percepção de perda relativa, porque
terão de baixar os juros para esse pú-
blico, mas no final ganha em produtos
que poderão oferecer ao cliente, e esse
terá uma folga na renda", completa.

Roseli Garcia, superintendente da
área de Produtos e Serviços da ACSP,
conta que têm o produto SCPC Po-
sitivo. "Estamos preparados para, assim
que a lei permitir, disponibilizar o pro-
duto no mercado e que seja um
cadastro livre. Esperamos que haja uma
auto-regulamentação que respeite os

no uso desse produto em ambos os
lados do balcão", fala. Para evitar a
inadimplência, a palavra-chave é infor-
mação. "Sabemos que o consumidor faz
a conta pelo valor da prestação e não
pelo valor tomado. Não pensam que
muitas vezes estão pagando até cinco
ou seis vezes mais pelo produto", diz
Vinícius Zwarg, da Emereciano Advo-
gados. "As pessoas são incentivadas a
adquirir produtos e não existe ile-
galidade nisso, mas a falta de infor-
mação faz com que elas, principalmente
as de baixa renda, consumam de forma
desnecessária. Algumas pessoas conse-
guem ter urn planejamento financeiro
para melhor administrar seu orçamen-

EM ECONOMIAS DESENVOLVIDAS, HÁ UMA

REDUÇÃO DO IMPULSO DO CRÉDITO, MAS

NO BRASIL o MOVIMENTO É CONTRÁRIO

direitos do consumidor, mas que tam-
bém não seja onerosa para as empresas
que vierem a consultar o serviço", diz.
Segundo ela, o custo operacional com
envio e armazenamento dos dados está
entre as preocupações. "Toda vez que
falamos de cadastro positivo estimamos
que haverá expansão do crédito por
meio do acesso, em vez de ser restritivo,
como alguns pensam", comenta.

CONSCIÊNCIA
"E indiscutível que o crédito tem

tudo para se manter como o grande
propulsor da economia nacional, com
linhas cada vez mais vigorosas e prazos
cada vez mais longos, o que vai implicar
necessidade de gerenciamento de risco
massificado mais intenso e, consequen-
temente, a criação e o aprirnoramento
de ferramentas nesse sentido, além da
adoção do cadastro positivo", afirma
Ferreira, presidente da Acrefi.

Segundo Fernando Manfio, sócio-
diretor da Witrisk, o crédito pode dei-
xar de ser um círculo vicioso para vir-
tuoso. "Como? Buscando consciência

to, mas boa parte da população não tem
esse preparo", completa.

Com o objetivo de ajudar a dimi-
nuir o risco de inadimplência, muitas
empresas fazem campanhas e car-
tilhas orientando o cliente quanto ao
consumo de crédito. Urna das inicia-
tivas partiu do Grupo VR que, desde
1998, tem o crédito consignado em
seu portfólio. Em parceria com o
Instituto Akatu, o grupo desenvolveu
um programa para capacitar os
profissionais de recursos humanos das
companhias-clientes.

Os treinamentos tiveram início em
2005 e terminaram em 2006. Ao longo
do projeto, 319 funcionários, de 105
empresas de São Paulo, do Rio de
Janeiro, de Brasília e de Belo Horizonte
participaram do curso. Como cada
profissional é um multiplicador, a VR e
o Akatu estimam que cerca de cem mil
funcionários já forarn capacitados
indiretarnente pelo projeto. 'A inflação
não permitia a cultura do orçamento
entre os brasileiros. E, hoje, com a
expansão do credito, é preciso trazer ao

consumidor a cultura do planejamen-
to", comenta Cláudio Szajman, presi-
dente do Grupo VR.

"Os resultados foram bastante po-
sitivos, porque de maneira lúdica
trazíamos à discussão o consumo cons-
ciente e a questão do orçamento fa-
miliar", conta Raquel Diniz, coordena-
dora da área de capacitação comunitária
do Instituto Akatu.

Recentemente, a empresa especiali-
zada em benefícios e o instituto pro-
moveram uma ação conjunta no
Congresso Nacional sobre Gestão de
Pessoas a fim de divulgar os valores do
consumo consciente. Segundo Raquel,
há possibilidades de uma nova parceria
para este ano. "Vamos trabalhar a
questão do crédito e a disseminação do
conceito de boas práticas para seu uso",
fala a coordenadora.

"Em economias desenvolvidas, há
urna redução do impulso do crédito,
mas no Brasil o movimento é con-
trário", comenta Szajman. "Estamos
em urn momento de aceleração do
crescimento e isso deve ser acompa-
nhado pela consciência educacional,
até porque a classe média surge com
uma nova renda, que antes não tinha",
completa. "Porém não vejo uma dis-
cussão séria sobre educação para o uso
de crédito. Há um caminho longo pela
frente", finaliza. >m

4 0 C O N S U M I D O R M O D E R N O f e v e r e i r o 2008



Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, a. 12, n. 122, p. 22-41, fev. 2008




