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Na tentativa de evitar perdas adicionais no atual cenário de maior desemprego e redução do 
poder de compra da população, os departamentos de cobrança das instituições financeiras, 
desde o final de 2008, têm somado esforços para a recuperação de créditos dos inadimplentes.  
 
Repactuação da dívida, desconto na multa e nos juros, cada ato exige uma negociação 
diferente, conforme o perfil do cliente que se encontra detalhado em um sistema de pontos 
(scoring system). Quanto maior a pontuação, melhores são as condições de negociação e de 
cobrança no momento de inadimplência. Tudo depende do perfil da pessoa.  
 
"Hoje, em qualquer negociação de pagamento de dívidas, a cobrança tem o papel de recuperar 
o cliente e mantê-lo fiel aos produtos e serviços do banco", explica o presidente da Associação 
Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acref), Adalberto Savioli.  
 
A pontuação é realizada por meio de dados cadastrais e não com informações 
comportamentais de pagamento de dividas, como ocorre no mercado americano. Por aqui, a 
pontuação muda conforme o banco, o apetite a risco e o produto que o cliente adquire. É 
importante ressaltar que o Banco Central (BC) não especifica como devem ser os processos de 
cobrança, adotados por cada uma das instituições financeiras. Mas, durante a supervisão, o BC 
afirma que os sistemas de cobrança no Brasil têm evoluído continuamente. 
 
Os bancos também acompanham o trabalho do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça. A diretora-substituta do órgão, Juliana Pereira, 
explica que o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que deve ser 
assegurado o respeito à dignidade do cliente. Além disso, o artigo 42 determina que, durante a 
cobrança de débitos, o fornecedor não poderá expor o consumidor a ridículo, nem submetê-lo 
a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.  
 
Desde outubro de 2008 as recuperações judiciais triplicaram, segundo os profissionais do 
setor. Procurados, os bancos não falam sobre o assunto. 
 
Dados da Acrefi mostram que, em janeiro de 2002, a inadimplência no financiamento de 
veículos ficava em 2,9%. Em janeiro deste ano, o percentual está em 4,7%. Sobre os bens de 
consumo (geladeiras, móveis, eletrônicos, informática, por exemplo), a inadimplência em 
janeiro de 2002 correspondia a 11,4%. No primeiro mês de 2009, o percentual evoluiu para 
13,8%.  
 
O destaque estratégico dado à área de crédito dos bancos até o ano passado, enquanto a 
economia crescia, cedeu espaço ao departamento de cobrança . "Com o aumento da 
inadimplência, a área de cobrança dos bancos agora colhe os frutos do crescente crédito 
ofertado até 2008", afirma Adalberto Savioli.  
 
Recuperação de crédito sempre foi um item importante no processo de gestão do risco dos 
bancos. Por isso, algumas medidas já foram tomadas. Os bancos reduziram a expectativa de 
expansão da carteira de crédito total, até dezembro, para 14,2%, incluindo pessoa jurídica e 
física, segundo pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com 33 instituições 
financeiras.  
 
Ao mesmo tempo, a expectativa dos bancos para atrasos superiores a 90 dias nos pagamentos 
de empréstimos subiu para 5,4% até dezembro. Somente nos primeiros meses de 2000, a 
taxa atingiu percentual semelhante.  
 
Segundo normas do Banco Central, as instituições financeiras são obrigadas a fazer uma 
provisão contábil antecipada, com critérios técnicos, considerando as faixas de atraso do 
quanto o banco pode perder com empréstimos. Esta reserva, chamada de "Provisão para 
Devedores Duvidosos (PDD)", pode variar de 15% a 25 % sobre o valor da receita , conforme 
o perfil de risco do cliente ou produto. À medida que o atraso da operação evolui, aumenta o 



nível de classificação do risco, assim como o percentual de provisionamento da instituição 
financeira para a compensação dos créditos de liquidação duvidosa. 
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