
Especial de inadimplência
Aprenda a recuperar
as contas perdidas!
Conheça as melhores maneiras de cobrar seus clientes e como
evitar o aumento da inadimplência em sua empresa

POR LARISSA MOUTINHO

"P erdoai as nossas dívidas assim como nós perdo-
amos aos nossos devedores." A antiga maneira
de orar o Pai-nosso ainda parece muito enraiza-

da na cultura do brasileiro, sobretudo em seu modo de
cobrar devedores. O trecho, após um concílio entre o
clero, foi modificado para: "Perdoai as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos têm ofendido".
Entretanto, na prática empresarial, o perdão às dívidas
ainda acontece e as empresas têm demonstrado uma ten-
dência conciliatória para evitar confrontos judiciais.

Ao menos essa é a percepção de Emílio Alfieri, eco-
nomista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
"As próprias empresas nos contam que não entram com
ações judiciais porque vira uma guerra de advogados.
Nos EUA, que têm uma forte presença protestante, isso
acontece muito, já que é considerado pecado não pagar
a dívida. Mas aqui nós não possuímos essa tradição de
abordagem jurídica e o direito se funda na moral. A
nossa abordagem é mais administrativa, pois trata o
cliente inadimplente como alguém que está atrasado
para pagar", destaca.

Perdões à parte, o fato é que a inadimplência vem
aumentando e castigando o empresariado brasileiro.
Atualmente, a taxa líquida de inadimplentes no País

gira em torno de 10,3%, de acordo
com os dados da ACSP, extraídos
através do Serviço Central de Prote-
ção ao Crédito (SCPC). O aumento
também foi constatado pela Serasa
Experian, que concluiu que a inadim-
plência de pessoas físicas cresceu
8,9% em abril, em relação ao mesmo
período do ano passado, e 11,4% se
comparados ao primeiro trimestre
de 2008 e 2009.

Para pessoas jurídicas, o último
dado coletado foi o de março, que
cresceu 50,7% em relação ao mesmo
período de 2008. Quando compara-
mos o primeiro trimestre dos dois
últimos anos, o aumento fica em
33,1%. Neste mesmo mês, o número
de cheques devolvidos bateu recorde
no País. Segundo o Indicador Serasa
Experian de Cheques sem Fundos,
foram devolvidos 24,6 cheques a ca-
da mil compensados. É o maior ín-
dice registrado desde 1991.



FIM DOS TEMPOS?
Entretanto, os dados não devem ser
encarados como um sinal apocalíptico,
mas sim como um alerta. "A última
crise que tivemos, em 1998 e 1999,
atingiu 20,2% de inadimplência. Em
setembro de 1998, época em que acon-
teceu a puxada de juros, o índice foi
de 18,7%. Foi quando houve a quebra-
deira de grandes companhias. Essa
taxa de agora tem um sinal de alerta,
porém não estamos na mesma situação
de dez anos atrás", garante o econo-
mista da ACSP, que complementa: "As
empresas que ficaram aprenderam as
lições e o próprio consumidor está mais
cauteloso. A única coisa que está acon-
tecendo é que, com todo mundo agin-
do com mais prudência, a economia
ficou desacelerada. Mas esse cuidado
é melhor que ter uma grande enxur-
rada de inadimplência, que gera um
efeito dominó em toda a economia".

Para minimizar os efeitos dos clien-
tes devedores, o representante da ACSP
aconselha as empresas a encararem a
inadimplência como "uma guerra de
duas frentes: a primeira batalha é evi-
tar dar crédito para alguém que não
possa pagar. E a segunda é ir atrás do
consumidor inadimplente, procuran-
do entendê-lo". Por isso, antes de pen-
sar nos prejuízos existentes, é impor-
tante entender por que seu cliente
deixou de pagar e como sua companhia
atraiu a inadimplência.

COMO EVITAR A INADIMPLÊNCIA
Para você não ter clientes inadim-
plentes, nada melhor que receber
primeiro pelo produto ou serviço
para depois entregá-lo. Mas, na maio-
ria das vezes, essa não é a realidade
das empresas. São poucas as que re-
almente conseguem fazer 100% de
suas vendas à vista, mesmo antes de
terem entregado o pedido. Para todas
as outras, é comum acontecer algum
tipo de concessão de crédito - seja
uma venda parcelada no cartão de
crédito, em que se corre o risco de a
pessoa alegar "não reconhecer a des-
pesa", ou um carne de boletos.

Eduardo Raslan, contabilista, ad-
ministrador e especialista em marke-
ting, é proprietário da Personal Consult

Assessoria, empresa que auxilia orga-
nizações em questões ligadas a crédi-
to e cobrança. Para ele, o primeiro
passo a fim de diminuir a probabili-
dade da inadimplência é analisar com
cautela a quem dar crédito, ou seja,
"fazer uso de algum sistema de con-
sulta como SCPC, Cheque OK e Serasa".
Após essa etapa, a companhia deve
solicitar "referências comerciais e pes-
soais, especialmente de parentes e
amigos, pois, caso o inadimplente mu-
de, sua localização ficará mais fácil".
A empresa deve ainda garantir que a
venda seja feita por meio de título de
crédito e pedir que o cliente "assine"
uma ficha cadastral.

Para ajudar a evitar a inadimplência,
Raslan acredita que os profissionais de
vendas precisam ter seus ganhos con-
dicionados ao pagamento da venda. "A
comissão do vendedor deve estar vin-
culada não apenas à inadimplência
como também a outros índices, como:
margem de lucro, dias de atraso, forma
de pagamento e conformidade com os
critérios de crédito da organização. Pois
o vendedor que recebe comissão no ato
da venda, além de não se comprometer
com o perfil do cliente, também não se
compromete com as normas da compa-
nhia. Não podemos cobrar do profis-
sional de vendas o valor da compra do
consumidor, mas pagar uma comissão
sobre um valor que ainda não foi rece-
bido é, no mínimo, uma maneira ultra-
passada de se fazer vendas", acredita.

Rodrigo Del Claro, diretor de rela-
cionamento da Crivo, empresa de sof t-
ware de automação de análise de cré-
dito e risco, vai além das tradicionais
formas de consulta e revela que atual-
mente existem mais de 300 mil fontes
de coleta de dados disponíveis no Bra-
sil. A solução para diminuir a inadim-
plência, segundo ele, está em cruzar
informações relevantes, que possam
levar as organizações a entenderem
quem são os seus clientes. "O que mu-
da é o tipo de consumidor que você
tem, a forma como o aceita e quais
informações analisa, por exemplo: uma
empresa do ramo farmacêutico quer
comprar de você e pagar depois. Toda
instituição dessa área possui cadastro
na Agência Nacional de Vigilância Sa-

nitária (Anvisa). Então, antes de con-
cretizar a venda, você pode consultá-la
a fim de conferir se a organização re-
almente existe. E, se a empresa diz que
é grande, informa que tem 500 funcio-
nários CLT, há a possibilidade ainda
de consultar o cadastro do FGTS. Caso
alguma das informações não confira,
é sinal de que algo está errado e pode-
rá evitar vender a crédito para essa
companhia", explica.

Se antes era difícil analisar tantos
dados no momento da venda, atual-
mente, com o apoio da tecnologia,
centenas de fontes podem ser consul-
tadas em poucos segundos. Para isso,
existem vários softwares de gestão da
informação, como os da própria Crivo.
Fica a cargo das empresas selecionarem
quais fontes são importantes de serem
consultadas para a liberação de crédi-
to em seu mercado.

Del Claro garante ainda que in-
vestir em informações sobre os con-
sumidores poderá auxiliar no mo-
mento de efetuar a cobrança: "A tec-
nologia também ajuda com clientes
inadimplentes, pois, se tenho um
cadastro bem analisado, com telefo-
ne e endereço corretos, e preciso en-
viar uma carta de cobrança, sei que
esse consumidor irá receber. Se eu
telefonar para ele, sei que irá atender.
Assim, evito gastar tempo e dinheiro
para localizá-lo depois".

O diretor de relacionamento da
Crivo vê ainda uma segunda vantagem,
que é a seleção da cobrança. "Eu pos-
so utilizar a tecnologia para pegar,
dessa minha massa que está inadim-
plente, quem eu cobro primeiro. E aí,
cada empresa tem sua estratégia. Quem
eu cobro primeiro: quem me deve mais?
Aquele que tem maior probabilidade
de me pagar? A pessoa que está mais
perto? Ou quem me deve a mais ou
menos tempo? Pode ser que um banco
opte por aqueles que possuem mais
dívidas e outro, por quem tem a maior
probabilidade de pagar", afirma. No-
vamente, nesse caso, são as organiza-
ções que devem definir suas priorida-
des. Não há um estilo único e certo de
cobrança. É preciso entender seu mer-
cado e também testar o que mais fun-
ciona para sua companhia.
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TAMANHOS DIFERENTES,
PROBLEMAS SEMELHANTES
O que a grande rede de varejo Espla-
nada e a pequena empresa de material
de construção Depósito Cambará, que
fica na região de Sinop e possui cerca
de dez funcionários, têm em comum?
A preocupação com a inadimplência.
Empresários de ambas procuraram
especialistas no assunto e observaram
as demais companhias brasileiras pa-
ra criar estratégias a fim de minimizar
o problema.

A Esplanada é uma rede de varejo
cujo braço financeiro é o cartão de
crédito. 80% do lucro do grupo depen-
de da concessão de crédito, de acordo
com o diretor-administrativo, Paulo
Pio. Mesmo assim, com a crise, a em-
presa optou por aumentar as exigências
para a concessão de crédito. "Aumen-
tamos a exigência de documentação,
prazos e tempo de trabalho", conta. As
mudanças geraram forte queda nas
aprovações, que passaram de 45% das
solicitações para os atuais 18%.

Para não sofrer com o forte impac-
to que seria provocado pela diminui-
ção do crédito, a Esplanada começou
a atacar em outras pontas: "Nós fize-
mos o básico, fomos atrás de quem já
era um bom cliente - aquele que já
tinha crédito aprovado". A empresa
focou esforços nas classes B2, C e D,
classes que, segundo Pio, são muito
dependentes de crédito. "Quando vo-
cê dá um aumento de crédito, esse
cliente rapidamente responde com
mais compras", revela. Outra forma
que a companhia encontrou de pre-
miar os adimplentes (aqueles que pa-
gam suas contas em dia) foi oferecer
descontos e brindes.

A loja também passou a procurar
clientes adimplentes desconhecidos.
"O que a gente fez: se o consumidor
chegava à loja com um boleto de cartão
de crédito assinado com compra nos
últimos cinco dias, dávamos nosso
limite de R$150", afirma Pio. Com os
esforços, a organização conseguiu mi-
nimizar as perdas. "É claro que as ven-
das diminuíram, pois nossa aprovação
do crédito que era de 45% caiu para
18%. No entanto, a queda não ultrapas-
sou os 50%, como deveria ser. Tivemos

apenas um decréscimo de 6% a 8% em
relação ao ano passado", conta.

A Depósitos Cambará, por sua vez,
sofria com a concessão de crédito, que
era realizada sem muitos critérios de-
finidos. "Às vezes, a gente trocava de
pessoal e não tinha uma determinação
certa de qual regra seguir, o que fle-
xibilizava muito o cadastro. Aí, aca-
bavam passando algumas solicitações
que, da forma que estamos fazendo
hoje, não passariam", lembra Marcelo
Ghiraldi, proprietário da empresa.
Após fazer um curso de crédito e co-
brança com Eduardo Raslan, através
do Sebrae, ele e sua irmã, Maltiéri
Ghiraldi, criaram uma forma de pro-
fissionalizar a concessão de crédito.
"Agora, conseguimos falar 'não' para
o consumidor de uma maneira mais
ágil e sem que ele fique chateado",
destaca Marcelo.

"Antes da palestra que tivemos,
fazíamos um cadastro normal: pegá-
vamos os dados do cliente, consultá-
vamos algumas referências, mas, até
mesmo pela correria, nós não tirávamos
muitas informações dele", lembra Mal-
tiéri. Após o curso, a empresa passou
a fazer novas exigências. "Agora, pe-
dimos mais referências, principalmen-
te pessoais, pedimos dados de familia-
res a fim de termos alguém para fazer
a cobrança caso não consigamos loca-
lizar o cliente. Passamos também a
analisar a questão salarial para termos
uma ideia de quanto a pessoa ganha,
se ela já está envolvida em alguma
outra conta parcelada e de quanto po-
demos dar de crédito", completa. Aliás,
essa última requisição é uma forma de
auxiliar o próprio cliente a se controlar.
"Muitas vezes, a pessoa não tem con-
dições de comprar mais nada, já está
com seu salário todo comprometido",
explica Marcelo.

Outra medida importante no mer-
cado dos irmãos Ghiraldi é o cadastro
de terceiros compradores. "Isso acon-
tece muito. O indivíduo vem, faz todo
um cadastro e, na hora de comprar,
aparece outra pessoa. Nesse caso, quem
fez o cadastro precisa assinar uma au-
torização para anexarmos ao processo",
conta Maltiéri. Além de todas essas
exigências cadastrais, ainda há a utili-

zação de uma tabela para a liberação
de determinadas quantias de crédito.
"Essa tabela é um quadro de variáveis
com pontuação que engloba parte da
renda, se a pessoa possui veículo ou
outros bens e se estes já estão quitados
ou não. A partir disso, fazemos um
cálculo para ver quanto de limite da-
mos a ela", explicam os irmãos.

Quando o cliente fornece poucas
informações, que não atendem a todos
os campos da tabela, os funcionários
da Depósito Cambará partem para um
porcentual padronizado. "Nós utiliza-
mos 30% da média salarial do consumi-
dor como crédito", garante Maltiéri.

Questionada se as novas exigências
trouxeram diminuição da clientela, a
sócia é categórica: "Nossas vendas con-
tinuam com um saldo praticamente
parecido ao anterior, não caiu devido
a isso, pelo contrário, estamos passan-
do mais seriedade para o cliente. Per-
cebemos que aquela pessoa que real-
mente quer comprar compreende.
Agora, se ele não entende nosso pro-
cesso de avaliação, já é um ponto ne-
gativo, um descrédito para ele".

Com as novas medidas, a empresa,
que já tem uma baixa inadimplência,
em torno de 0,8 a 0,95%, pretende ir
além. "Estamos filtrando e trabalhan-
do para diminuir para 0,6%", conta
Marcelo Ghiraldi.

COMO LIDAR COM O INADIMPLENTE
Após entender como a inadimplência
pode ser estimulada por suas próprias
práticas empresariais, é hora de tentar
minimizar a influência das dívidas
já existentes. Antes de arrancar os
cabelos devido aos clientes inadim-
plentes, é importante entendê-los.
"Existem vários tipos de inadimplen-
tes, até os bons, dependendo da car-
teira. Eles atrasam, pagam com juros,
mas pagam, o que acaba sendo até
melhor que aqueles que pagam avis-
ta", relembra Del Claro. Entre os
inadimplentes mais comuns, estão os
momentâneos, que por algum motivo
deixaram de pagar, mas não têm por
hábito f azê-lo; os que sempre atrasam,
porém pagam; os que esquecem a dí-
vida e devem ser relembrados e os que
agem por má fé, ou seja, que decidem
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não pagar e optam por esperar cinco
anos para retornar ao mercado.

Para Eduardo Raslan, é necessário
lembrar que "o cliente inadimplente
ainda é seu cliente". Ele recomenda às
empresas mantê-lo na carteira, porém

: repensar o processo de vendas em casos
(como esse. "Eu não 'demitiria' nenhum
consumidor, apenas deixaria claro as
normas que o cliente proveniente de
uma inadimplência deve comprar: exi-
gindo-se entrada, parcelando de forma
diferenciada e, é claro, reavaliando seu
limite de crédito", pontua.

Simone Trocolí, especialista em
cobrança da Serasa, afirma que é cru-
cial descobrir quem são os clientes da
empresa e moldar um atendimento
personalizado. Ela destaca o exemplo
de alguns bancos que "estão despon-
tando na frente com taxas reduzidas
de inadimplência porque investiram
fortemente em modelos preventivos,
em identificar quem são os consumi-
dores, quais os que precisam ser tra-
tados com a visão de saída de risco e
quais os que merecem ter um investi-
mento na área de cobrança".

A especialista ainda aconselha as
companhias a observarem quais são
as formas mais eficazes de cobrança
para cada tipo de cliente. "Quem irá
responder melhor por carta? Quem,
de repente, reagirá a uma ação judicial?
E será que vale a pena entrar com uma
ação judicial? Reavalie seu portfolío,
identificando oportunidades de me-
lhoria", opina.

MODOS DE COBRANÇA
Independentemente do modelo de co-
brança, Del Claro lembra que a forma
de cobrar novos devedores "não pode
ser a mesma que é feita àquele com
mais de 90 dias de atraso".

A carta, exemplifica ele, costuma
ser a primeira medida, já que é vista
como a maneira mais sutil de cobran-
ça. Tanto o Serviço de Proteção ao
Credito (SPQ quanto a Serasa Expe-
rian comunicam os devedores cadas-
trados em seu sistema por meio de
cartas, A partir do momento em que
o inadimplente recebe a postagem,
ele tem dez dias para quitar a dívida,
caso contrário, seu nome passará a

ser exibido àqueles que fazem con-
sultas de crédito nesses sistemas.

Após essa etapa, o telefone passa
a ser uma boa opção. "O uso do tele-
marketing para cobrança é bastante
adequado e gera muitos resultados,
porém vale ressaltar que é necessário
um treinamento na área para usar
essa ferramenta como forma de co-
brança", destaca Raslan.

Uma terceira opção é a cobrança
porta a porta, vista por alguns profis-
sionais da área como uma boa tendên-
cia de volta. Embora muito utilizada
em outros países, Del Claro acredita
que no Brasil ela só será possível no
interior do País, nordeste e em cidades
menores devido à dificuldade e tempo
no deslocamento.

A última opção é a ação judicial.
Cabe às empresas analisarem caso a
caso, junto a um advogado, se o valor
da dívida compensará os esforços da
cobrança no fim do processo.

Emílio Alfieri atesta que, na práti-
ca, as organizações têm fugido de con-
frontos judiciais. "Recentemente, tive-
mos um congresso aqui na associação
e percebemos que as empresas não
costumam fazer isso. Elas evitam en-
trar com ações judiciais e cobrar a
dívida com algum tipo de sanção mais
pesada, por exemplo: recolhendo bens.
No caso de automóveis, é mais fácil,

porque eles já são vendidos com alie-
nação fiduciária, mas a maioria dos
eletrodomésticos e imóveis não tem
isso. Aí, as companhias entram nos
serviços de proteção ao crédito e fica
por isso mesmo", afirma.

Antes de definir como atender o
cliente, o economista defende que a
companhia deve, primeiramente, en-
tender o momento do devedor. "Por
que ele não pode pagar: está desem-
pregado? Se for desemprego, não adian-
ta, você tem de esperar ele recuperar
o emprego. Mas se for descontrole dos
gastos? Aí, você renegocia, posterga o
negócio, vê um melhor dia ou então
faz um novo carne para ele. Esse é o
mais fácil de recuperar, porque todo
mundo tem interesse de tirar o nome
da lista de inadimplentes e voltar a
consumir", esclarece.

Entretanto, dentro da massa de
inadimplentes existem os fraudadores,
pessoas que simplesmente não pre-
tendem pagar a compra. Alfieri des-
taca que esse "é um problema mundial
para o qual as empresas precisam
estar preparadas". Ele revela ainda
que a média mundial de criminosos
é de 1%, e essa margem deve ser pro-
gramada pelas companhias como cré-
dito perdido. "Você tem de precificar
o risco, ou seja, a própria loja pode
ver quem realmente não paga, qual a
ficha dessa indivíduo, o que ele falou
e o que havia de diferente nele", des-
taca o economista.

Alfieri alerta que até 5% das vendas
a crédito deve ser prevista para deve-
dores duvidosos. "Isso é uma coisa de
manual de contabilidade e finanças.
Até 5% é considerado sinal verde. De
6% a 10% é um sinal amarelo, um aler-
ta para que se venda com moderação.
Agora, acima de 18% é um nível críti-
co, que pode levar a quebradeira geral,
não só das pessoas físicas como tam-
bém das jurídicas, pois, se as empresas
não recebem, também não pagam seus
fornecedores, e isso se reflete dentro
da cadeia produtiva", destaca.

Ele aconselha às empresas a in-
vestirem em análise do crédito e, se
perceberem que não podem contar
com determinado cliente, não devem
fornecer mais crédito a ele. "Aquela
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devem fornecer mais crédito a ele. "Aquela venda foi perdida mesmo.
Agora, ficar desconfiando de todo mundo é a pior coisa que existe para
o marketing, porque o bom consumidor percebe que é mal recebido e vai
embora", pontua.

Além da falta de dinheiro e do receio da crise, existem vários outros motivos
que levam os clientes a se tornarem inadimplentes. Um atendimento malfeito
pode comprometer a vontade de o consumidor pagar sua conta, principalmen-
te em empresas que prestam serviços mensais. Eduardo Raslan lembra às
companhias que há como mensurar se a inadimplência está sendo gerada por
atendimento deficiente e aconselha: "Faça, semestralmente, uma pesquisa de
opinião com seus clientes a fim de levantar sua satisfação e buscar opiniões de
melhoria".

MERCADOS (E RISCOS) DIFERENTES
Além de saber quem é seu cliente, os diretores de uma empresa devem bus-
car se informar sobre a real porcentagem de inadimplentes de sua organiza-
ção e mercado, pois isso poderá ajudar a traçar uma linha de crédito mais
condizente com a realidade e garantir que as taxas praticadas mantenham
o negócio saudável e lucrativo.

Del Claro conta que a inadimplência média no Brasil tem se elevado, so-
bretudo por dados do mercado automobilístico. O problema, segundo ele,
está justamente nos longos prazos e nas generosas parcelas. "O mercado
começou a atingir um público que não estava acostumado à concessão de
crédito, principalmente a longo prazo, ou seja, aquela pessoa que nunca
teve um carro, nem fez um empréstimo, comprou um zero-quilômetro. No
entanto, ela não sabia que tinha a manutenção, a gasolina, o IPVA, o seguro,
que precisava trocar os pneus, etc. Aí, quando esses custos começaram a
aparecer, ela não tinha dinheiro para pagar tudo e acabava atrasando aque-
las parcelas que cabem no bolso", explica.

Essa é a diferença do mercado automobilístico para as empresas focadas
em eletroeletrônicos, como a Casas Bahia, que apostaram no público de
baixa renda e descobriram um bom pagador. O diretor-executivo da compa-
nhia, Michael Klein, garante que a taxa de inadimplência das Casas Bahia
está na casa dos 3%. A diferença não está, segundo Del Claro, no público em
si, mas no tipo de produto negociado. "Por que a televisão e a geladeira têm
parcelas eas pessoas continuam pagando? Porque elas não precisam de ma-
nutenção. Você compra uma TV e ela fica lá por toda a vida. O carro não.
Quebrou, o indivíduo não sabe se paga a parcela ou manda consertar. E aí
começa o 'bolo'", descreve.

Outro setor que possui baixa inadimplência é o imobiliário, segundo
informa Fernando Brasileiro, diretor-administrativo da Companhia Brasi-
leira de Securitização (Cibrasec). A empresa é pioneira no mercado de secu-
ritização imobiliário, uma área relativamente nova, com 12 anos de existên-
cia no País. "A crise afeta setores diferentes de maneiras diferentes. O setor
imobiliário tem níveis de inadimplência bastante baixos no Brasil, Saímos
de um nível médio por volta de 12%, em 2000, para alguma coisa em torno
de 3% no momento atual. Com a crise, houve um aumento muito baixo, qua-
se inexistente", revela.

Cada mercado, portanto, tem sua faixa de inadimplência "aceitável". Mais
importante que se manter na média do país, é verificar o histórico de sua própria
empresa e descobrir se, atualmente, o número de inadimplentes tem aumenta-
do de forma exagerada. Um pequeno aumento pode ser considerado normal
devido à crise. Entretanto, se a situação fugir do controle, é hora de a companhia
parar para repensar sua concessão de crédito.
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