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A ascensão de novos consumi-
dores para a classe C faz com
que instituições financeiras re-
pensem produtos e formas de
relacionamento com esse públi-
co. A preocupação é que, além
de tomar crédito, os emergentes
aprendam como se endividar e
também a investir.

Um dos temores é que a ofer-
ta de crédito faça com que uma
parcela desse público caia no
superendividamento. “Você
educa o cliente a se controlar, a
tomar cuidados”, afirma o di-
retor-executivo do Bradesco,
Ademir Cossiello, que reconhe-
ce que as opções de empréstimo
pessoal são grandes hoje e po-
dem não atender a necessidade
do consumidor se a operação
não for bem orientada.

Com essa preocupação, o
Bradesco iniciou em janeiro o
processo de certificação das
empresas que prestam o serviço
de correspondente bancário.
“Quanto mais qualificado o ser-
viço, mais fica transparente o
relacionamento”, diz o diretor.

O Itaú busca aperfeiçoar a
comunicação para que o cliente
entenda que há possibilidades
diferentes de crédito e investi-
mento para cada necessidade.
“Nesse segmento de baixa ren-
da, é grande a confusão entre
endividamento e inadimplên-
cia”, diz a superintendente De-
nise Hills, referindo-se a uma
parcela do público que acredita
não estar endividada mesmo
com o comprometimento de
uma parcela significativa da
renda com prestações.

Para melhorar essa comuni-
cação, o banco tem investido no
treinamento de funcionários e
no site e série de cartilhas “Uso
Consciente do Dinheiro”. Além
disso, são feitas palestras em
empresas para orientar a toma-
da de decisões. De acordo com
Denise, nas classes emergentes
a maior preocupação ainda é
com as opções de crédito, com

menor interesse sobre planeja-
mento financeiro voltado para o
investimento. “É uma mudança
cultura que você não consegue
fazer em pouco tempo”, diz.

Novos produtos
Já no Santander, a preocupação
é por encontrar outras formas
de se relacionar com esse públi-
co e fazer com que ele aprenda a
investir. “Queremos que ele
aprenda a poupar. Para isso é
importante mostrar que há um
benefício de longo prazo nessa
economia”, explica o superin-
tendente de Segmentos da Pes-
soa Física, Eduardo Alvarez.

Para os novos consumidores
com renda entre R$ 1.500 e
R$ 2.500, é oferecida a opção de
poupança programada, em que é
possível debitar mensalmente
da conta corrente valores a par-
tir de R$ 30 que são destinados
para a caderneta de poupança.

Outro produto ofertado pelo
banco é o fundo Santander Re-
compensa Especial, carteira de
renda fixa que sofreu uma re-
modelação. A aplicação mínima
é de R$ 1.000 com aportes a
partir de R$ 100. A taxa de ad-
ministração é de 1,6%, mas so-
fre decréscimo a partir do tem-
po de permanência. Após cinco
anos sem resgates, o cliente
deixa de pagar taxa. “Os pro-
dutos para esse público nunca
são complexos ou de alto ris-
co”, afirma Alvarez.

A orientação das opções é
fornecida não só na agência,
mas também nos canais eletrô-
nicos. “É importante mostrar
como equilibrar crédito e pou-
pança”, diz. Para saber melhor
a necessidade desse público, o
banco aplicada a uma amostra
dos clientes um questionário
sobre necessidades financeiras.
Para aqueles que, por exemplo,
possuam dependentes, os fun-
cionários mostram as opções
de previdência. Ainda pensan-
do nas necessidades desse pú-
blico, o banco prepara o lança-
mento de um portal de orienta-
ção financeiro. ■

Bancos adaptam
produtos para
chegar à classe C
Instituições financeiras dão orientação para evitar o
superendividamento e ensinar a investir no longo prazo
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“Queremos que o cliente
aprenda a poupar. Para isso,
é importante mostrar que
há um benefício de longo
prazo nessa economia”

Eduardo Alvarez
Superintendente
do Santander
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Avaliar risco de
Empresa especializada
em riscos e prevenção
a fraudes vê chances
no mercado brasileiro
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Estabelecida no Brasil como
âncora na América Latina des-
de 1997, a Fico é uma empresa
especialista em gerenciamento
de riscos e prevenção a fraudes.
Os negócios latino-americanos
cresceram 20% no ano passado
e as vendas dobraram no país
no ano passado.

Na América Latina,
além do Brasil,
um foco prioritário
da empresa é o Peru
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Funcesp manterá cautela em bolsa
A Funcesp, quarto maior fundo de pensão do Brasil, não tem planos
de elevar a exposição a ações diante da incerteza sobre o futuro
dos Estados Unidos e também sobre a inflação no Brasil. Em entrevista
à Reuters, Jorge Simino, diretor de investimentos e patrimônio,
afirmou que a fundação deve manter a exposição a ações em níveis
“historicamente baixos” para a entidade — cerca de 11%. “Vai ficar por aí
por muito tempo. Adoraria estufar o peito e falar, vamos comprar”, disse.

● Às 8h, a FGV divulga a terceira
prévia do IPC-S de abril.
● Às 8h30, o BC divulga a
pesquisa semanal Focus.
● Às 11h30, o Fed de Dallas divulga
a sondagem industrial de abril.
● O Tesouro divulga o relatório
da Dívida Pública Federal de março.

AGENDA DO DIA
Marcela Beltrão

emergentes é o maior desafio
Em que pese o fato de o Brasil

estar 15 anos à frente dos Esta-
dos Unidos em termos de tec-
nologia, a Fico tem estudado
como oferecer soluções para
instituições financeiras e segu-
radoras, tendo como foco a
nova classe emergente, ainda
não totalmente habituada a
cartões e apólices.

Além do Brasil, um dos focos
prioritários da Fico é o Peru,
considerado o tigre asiático lati-
no-americano, onde há uma
crescente classe média e uma
população relativamente grande
(30 milhões de habitantes).

“O desafio é como precificar
os produtos e avaliar os ris-
cos”, diz Andreas Suma, dire-
tor sênior para América Latina.
“Os volumes são surpreenden-
tes, mas existe um vácuo de
dados, por não haver histórico
financeiro [destes novos en-
trantes]”, afirma. O objetivo é
aprender como conceder em-
préstimos a eles de forma res-
ponsável, diz o executivo.

Como o cadastro positivo
ainda não foi aprovado no país, a
tarefa é árdua. Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, além de em 20
outros países, a ferramenta Fico

Scores é o mais usado para ava-
liar o risco de crédito dos consu-
midores por bancos, agências de
classificação de risco e o merca-
do secundário de dívida.

Considerando também os
consumidores tradicionais, o
grande quebra-cabeça é evitar
a clonagem mais sofisticada.
“Com a adoção dos chips em
cartões, o nível de fraudes tam-
bém evoluiu”, afirma Andrew
Manuel, consultor sênior para
fraudes globais da Fico. Ou seja,
o risco é a captura do CPF e,
com ele, toda a vida financei-
ra do cidadão. ■

■ ABRANGÊNCIA

65%

Cartões de crédito
no mundo que usam a Fico

■ CLIENTES

5
Número dos maiores bancos
dos EUA usando Fico Scores

■ BOLSA

1987
Ano em que a Fico
foi listada na Nyse

PALAVRA-CHAVE

Gerenciamento
de riscos para crédito
Empresas especializadas
formulam modelos para calcular
o risco na concessão de apólices
ou financiamentos para
instituições financeiras e
seguradoras, entre outros clientes.
O histórico do consumidor seria
ideal para o cálculo do risco.

✽

Henrique Manreza

Novos consumidores ainda
têm pouco interesse por

planejamento para investimento

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 30-31.
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