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RESUMO 

 

Nos últimos anos, o crédito tem sido o protagonista de muitos dos 

avanços alcançados pela economia do Brasil. Com a política de crescimento 

econômico baseada no crédito e no consumo, as carteiras de crédito passaram por 

mudanças radicais nas últimas décadas, com intenso aumento nos volumes 

envolvidos e expressivas alterações no perfil de concessão. Este trabalho visa 

analisar o crédito sob a ótica da Instituição Financeira, buscando soluções racionais 

e sustentáveis para ampliação das receitas, menor exposição aos riscos inerentes 

ao crédito e, por conseguinte, aumento da rentabilidade. A metodologia adotada 

consiste no estudo de teorias da engenharia financeira, da regulamentação do 

sistema financeiro nacional, da gestão e análise do risco de crédito e aplicação de 

tais conhecimentos em dados levantados junto a Instituição Financeira eleita e 

demais fontes conexas. Espera-se, ao fim deste trabalho, apresentar soluções que 

maximizem o resultado da carteira analisada, com proposições de taxas, prazos e 

condições que se adequem às incertezas mercadológicas e não impactem 

negativamente a performance do produto no que tange a penetração e a viabilidade 

de comercialização do mesmo. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the credit has been the protagonist of many of the advances 

achieved by Brazil's economy. With the economic growth policy based on credit and 

consumption, the credit portfolios have undergone radical changes in the last 

decades, with strong increases in volumes involved and significant changes in the 

concession profile. This work aims to analyze the credit from the perspective of a 

Financial Institution, seeking rational and sustainable solutions to expand revenue, 

less exposure to credit inherent risks and therefore increased profitability. The 

methodology consists of studying theories of financial engineering, regulation of the 

financial system, the management and analysis of credit risk and application of such 

knowledge in data collected at the Financial Institution elected and other related 

sources. It is expected to, at the end of this work, present solutions that maximize the 

outcomes of the portfolio analyzed, with propositions of rates, terms and conditions 

that works with the market uncertainties and does not generate negative impacts on 

product performance with regard to penetration and marketing viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Alguns autores, a exemplo de Stiglitz (2002), alegam que a diferença entre 

os níveis de informação no processo de concessão de crédito acarretam riscos para 

as operações. Dessa forma, a saúde das carteiras de crédito tem sido uma das 

maiores e principais preocupações das Instituições Financeiras nos últimos anos, 

levando-as a se precaverem de riscos inerentes à sua atividade através de uma 

adequada gestão destes. Como principais resultados da gestão de risco de crédito, 

o desenvolvimento de critérios e sistemas mais apurados de avaliação da concessão 

do crédito e a otimização do portfólio e respectivos arranjos contratuais, 

ocasionando maximização dos lucros. Silva (2014, p.28) ratifica tal postura ao 

mencionar que “o mercado financeiro torna-se cada vez mais sofisticado em termos 

de desenvolvimento tanto de novos produtos quanto nos instrumentos de gestão de 

risco”. 

Após a grande expansão no crédito ocorrida na última década no Brasil, 

conforme apontado pelo Dieese (2014), as Instituições Financeiras focam, agora, em 

manter saudáveis suas carteiras e otimizar suas performances dentro de um cenário 

de incertezas econômicas no curto e longo prazos. Tais incertezas são advindas, 

principalmente, de variações em indicadores econômicos que afetam direta ou 

indiretamente as atividades bancárias, ocasionando, principalmente, reflexos nos 

resultados financeiros das instituições. Neste âmbito, pode-se citar como principais 

agentes: a taxa SELIC, o índice DI, as taxas de câmbio e os índices de inflação.  

Segundo Paula (2014, p.85), desde o início do século XX o crédito já vem 

sendo apontado por autores como Schumpeter (1911/2012) e Keynes (1936/1985, 

1937) como importante mecanismo de financiamento da economia, gerando 

crescimento e desenvolvimento econômico. Ainda segundo Paula (2014, p.85), 

desde então, diversos estudiosos abonam tais teorias e chegam, até, a relacionar 

Estado, crescimento e sistemas financeiros. Isto posto, o crédito vem sendo 

amplamente utilizado como ferramenta de aquecimento do mercado, entretanto, 
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para que continue a atuar como mola propulsora do desenvolvimento, é necessário 

que atue sob riscos controlados e, para tanto, requer acompanhamento sistemático.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

O dinamismo do mercado financeiro e a volatilidade econômica podem 

causar grandes impactos à saúde das Instituições Financeiras, visto o histórico de 

perdas em crédito desde o advento do capitalismo e, principalmente, as perdas 

incorridas na recente crise financeira global, deflagrada entre 2008 e 2009, a qual foi 

amplamente coberta e divulgada pela mídia, tendo seu desencadeamento 

fortemente atrelado aos elevados níveis de risco de crédito em que operavam os 

bancos americanos.  

Conforme informações do Banco Central do Brasil, as taxas de juros pré-

fixadas no Sistema Financeiro Nacional – SFN são empregadas na grande maioria 

das modalidades de crédito operacionalizadas no país. Este fato, atrelado à adoção 

de prazos relativamente longos, conforme informações constantes do Mapa do 

Crédito – ferramenta confeccionada pela Secretária de Política Econômica – SPE do 

Ministério da Fazenda que retrata as operações de crédito no Brasil –, alarmam para 

a necessidade de constantes estudos que busquem prever os impactos que as 

mudanças no cenário econômico e o comportamento do mercado podem acarretar 

nas carteiras de crédito e, por conseguinte, no resultado financeiro das instituições. 

O desenvolvimento do tema proposto se deve à aplicabilidade das 

percepções e resultados obtidos na construção de carteiras de crédito mais 

sustentáveis. 

 

1.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

O local onde o trabalho proposto será desenvolvido é a empresa onde 

atualmente trabalha a autora. O nome da empresa é Caixa Econômica Federal, 

popularmente conhecida como CAIXA, e trata-se maior banco 100% público 

brasileiro. A empresa foi fundada em 12 de janeiro de 1861, mediante Decreto nº 

2.723, assinado por Dom Pedro II. 
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A empresa possui um portfólio bancário muito detalhado, contemplando os 

principais produtos de crédito, captação e fidelização disponíveis no mercado 

brasileiro e, ainda, atua como agente de fundos e programas sociais do governo, 

promovendo a concretização de políticas públicas no país. 

As atividades da autora na empresa iniciaram-se 02 de Fevereiro de 2009, 

após aprovação em concurso público.  

 

1.4 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho buscará analisar e propor melhorias para a carteira do CDC da 

CAIXA, uma modalidade de crédito pessoal sem destinação específica destinada 

aos clientes que possuem conta corrente ou poupança na CAIXA. 

A carteira é composta por duas linhas: o CDC AUTOMÁTICO e o CDC 

SALÁRIO, quando o cliente recebe salário por meio de crédito em conta na CAIXA. 

Serão analisadas as características de comercialização do produto, os processos 

que envolvem a concessão e gestão da carteira, bem como o seu desempenho nos 

últimos anos, de forma a se fazer um levantamento geral da carteira, identificar 

gargalos e falhas e elaborar críticas de ordem construtiva.     

As pesquisas e levantamentos acerca do produto e sua respectiva carteira 

foram realizados diretamente na CAIXA, e compreendem o período de janeiro de 

2012 a junho de 2016. Para tanto, foram estudados Manuais Normativos direta e 

indiretamente relacionados ao CDC, consulta a cursos de temas correlatos 

disponibilizados pela Universidade CAIXA, levantamento de dados junto a sistemas 

internos de gestão de desempenho e, além disso, o emprego de conhecimento tácito 

adquirido pela autora.  

Quanto às pesquisas de mercado, primar-se-á pela coleta de informações 

em sites oficiais das Instituições Financeiras e de empresas com credibilidade e 

renome em áreas de análise de crédito, tecnologia, pesquisas e levantamentos 

estatísticos, etc. Dessa forma, entende-se que as comparações e inferências, 

fundamentais no processo de elaboração de propostas para o produto CAIXA, serão 

imparciais e confiáveis. 

A partir dos dados levantados, buscar-se-á relacioná-los aos conhecimentos 

adquiridos a partir do estudo para fundamentação teórica deste trabalho, ao contexto 
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econômico e às questões inerentes ao mercado em que é comercializado, de forma 

a subsidiar a elaboração de propostas que: (i) minimizem a relação risco/retorno; (ii)  

arquitetem as soluções ideais para as questões levantadas; (iii)  busquem adequar 

tais soluções à realidade da empresa.  

Após a finalização do trabalho, as propostas aqui projetadas serão 

encaminhadas às áreas pertinentes da Instituição, a fim de sugerir melhores práticas 

no âmbito do produto escolhido. A validação e a implementação de tais propostas 

não poderão ser contempladas neste trabalho vista a magnitude das implicações 

técnicas, normativas e práticas. O trabalho culmina, portanto, na elaboração das 

propostas. 

1.5 OBJETIVOS DO TRABALHO 

• Objetivo principal 

Propor soluções que otimizem os resultados gerados na carteira de crédito 

analisada, de forma a potencializar o seu resultado financeiro. Assim sendo, sugerir 

estratégias de comercialização do produto que ampliem o resultado financeiro a 

partir da adequação risco-preço e, ainda, melhores práticas no âmbito da avaliação 

do crédito de forma a mitigar os riscos envolvidos. 

• Objetivos específicos 

(i) Estudar, a partir de revisão bibliográfica, as questões técnicas e práticas 

que circundam a intermediação financeira; 

(ii)  Pesquisar o contexto mercadológico que envolve o cenário do crédito; 

(iii)  Levantar e analisar as características do produto, bem como mapear 

todo o seu fluxo de produção, evidenciando gargalos nos processos existentes; 

(iv)  Identificar os reflexos e impactos na performance da carteira decorrentes 

de eventuais falhas ou do não aproveitamento de oportunidades; 

1.6 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Para realizar o trabalho proposto será necessário aprofundar em temas 

relacionados à gestão e análise de carteiras de crédito, quais sejam: intermediação 

financeira, SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – SFN, risco, gestão de risco de 

crédito, formação de preços, revisão de conteúdos de matemática financeira e 
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engenharia econômica, bem como resgatar conceitos de probabilidade e estatística. 

Tais conceitos serão imprescindíveis ao entendimento e tratamento das informações 

e dados obtidos através da análise do produto, seu processo e sua carteira.  

A fim de que as proposições sugeridas sejam viáveis e tenham real 

aplicabilidade, será realizado um estudo do contexto em que o produto está inserido 

e o levantamento de dados do produto e sua carteira – atuais e históricos –à CAIXA 

através dos sistemas e manuais normativos pertinentes ou diretamente com as 

áreas gestoras, e, então, deverá ser realizada a consolidação das informações 

coletadas, conforme segue: (i) mapeamento qualitativo e quantitativo do produto e 

da carteira, no que tange os parâmetros de concessão e o fluxo dos processos que 

permeiam o produto; (ii) análise da performance atual e do desempenho no tempo – 

evolução, inadimplência, retorno, ticket médio, etc. 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Além desta introdução, o capítulo 2 aborda uma pesquisa bibliográfica para 

fundamentação teórica acerca da intermediação financeira, aprofundando a questão 

nos quesitos crédito, preço e risco. O estudo apresentará práticas pertinentes à 

gestão do risco de crédito e, em seguida, ainda no capítulo 2, discorrerá sobre a 

regulamentação vigente em âmbito global e apresenta o Sistema Financeiro 

Nacional – SFN.  

No capítulo 3 é feita uma contextualização econômica e mercadológica, de 

forma a ilustrar os cenários e situações do crédito sob as principais vertentes que o 

circundam e ratificar a importância da elaboração do presente trabalho. 

No capítulo 4, é realizado um levantamento acerca do produto escolhido, a 

partir da aplicação de conceitos relacionados à profissão de engenheiro de 

produção, apresentando-o de forma objetiva, mapeando o seu fluxo de produção e 

analisando a carteira e indicativos.  

No capítulo 5, a partir dos estudos efetuados e dos dados levantados, serão 

confeccionadas hipóteses e proposições de melhorias a serem implementadas nos 

diferentes âmbitos do produto e etapas do seu fluxo. 

Finalizando, no capítulo 6 serão apresentadas as considerações finais 

pertinentes ao trabalho, de forma a extrair conclusões objetivas a partir de todo o 

escopo abordado e sugerir temáticas para a continuidade dos estudos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 

A intermediação financeira, conforme Kishtainy et al. (2015), consiste no fato 

de viabilizar o intercâmbio de recursos entre poupadores (denominados agentes 

econômicos superavitários) e tomadores (denominados agentes econômicos 

deficitários). Os intermediários financeiros atuam de forma passiva ao captar 

dinheiro junto aos depositantes e, de forma ativa ao emprestar o dinheiro que 

captou.  

Segundo Gurley & Shaw apud Paula (2014), desenvolvedores da concepção 

“clássica” de intermediação financeira, a transferência de recursos através do 

sistema financeiro aumenta a possibilidade de produção de bens e serviços na 

economia e aumenta o bem estar dos indivíduos ao permitirem que estes, por 

exemplo, antecipem ou posterguem seu consumo, de acordo com suas preferências. 

Segundo eles, são pré-requisitos à existência da intermediação financeira: 

(a) Superação do estágio primitivo do escambo, ou seja, a existência 

de moeda. 

(b) Criação de bases institucionais para o funcionamento do mercado 

de intermediação financeira. 

(c) Existência de agentes econômicos deficitários e superavitários. 

A Figura 1 ilustra a relação entre os agentes envolvidos na intermediação 

financeira. 

 

Figura 1 - A intermediação financeira e seus agentes 

Fonte: elaborado pela autora 
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Os intermediários financeiros são as instituições financeiras – como os 

bancos, e é na intermediação financeira que consite a principal fonte de renda de 

tais instituições, ou seja, na diferença entre as taxas de juros pagas aos ofertadores 

de fundos e as taxas de juros cobradas dos demandadores. A tal diferença atribui-se 

o nome de spread. 

O processo da intermediação deve ser sempre entendido como um ciclo, de 

outra forma, a prática seria insustentável. A Figura 2 detalha o ciclo e ilustra a 

postura dos agentes frente a uma negociação: 

 

Figura 2 - Ciclo da intermediação financeira 
Fonte: adaptado SILVA (2014) 
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2.2 CRÉDITO  

2.2.1 Conceito  

Segundo o dicionário Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, o 

termo “crédito” se define como: 

cré.di.to  
sm  (lat creditu ) 1 Confiança que inspiram as boas qualidades duma 
pessoa. 2 Boa fama. 3 Consideração, influência, valimento. 4 Autoridade, 
importância, valia. 5 Com  Confiança na solvabilidade de alguém. 6 Prazo 
para pagamento: Comprar a crédito. 7 Dinheiro posto à disposição de 
alguém numa casa bancária ou comercial. 8 Aquilo que, na sua escrita, o 
negociante há de haver; haver, dívida ativa. 9 Facilidade em obter dinheiro 
por empréstimo ou de abrir conta em casas comerciais. 10 Direito de 
receber o que se emprestou. 11 Quantia a que corresponde este direito. 12 
Polít  Autorização de despesa concedida ao Governo pelo Parlamento. 13 
Fé, crença. Antôn  (acepções de 7 a 11): débito. C. aberto:  crédito 
concedido a alguém para poder sacar dinheiro ou mercadorias. C. 
congelado:  o que não pode ser transferido para o exterior em razão de 
providências restritivas do Governo. C. extraordinário:  fundos pedidos por 
um ministro para fazer face a despesa não consignada no orçamento. C. 
móvel:  o que é garantido por bens ou valores móveis. C. pignoratício:  
crédito concedido mediante garantias de penhor de bens. C. público:  
confiança de que goza o governo perante aqueles com quem contrai 
empréstimos para o pagamento das suas dívidas. C. quirografário:  crédito 
provado por um documento manuscrito, não autenticado. C. real:  o que é 
assegurado por um direito real, como o penhor, a hipoteca, a anticrese 
(Clóvis Beviláqua). Créditos ordinários:  créditos abertos aos ministérios e 
previstos no orçamento. Créditos suplementares:  autorização de despesa 
pedida como suplemento a um crédito, votado no orçamento, que não foi 
suficiente para a despesa a que era destinado. 

A palavra crédito está presente em nosso dia-a-dia e pode ter diversos 

significados, dependendo do contexto em que é utilizada. De maneira abrangente, 

crédito está relacionado ao sentindo de confiança. Dentre os significados elencados, 

a conotação para “Crédito aberto” é a que mais se adéqua a este trabalho.  

Segundo Silva (2014, p.45), “em um sentido restrito e específico, Crédito 

consiste na entrega de um valor presente mediante uma promessa de pagamento”. 

A Figura 3 ilustra a relação entre o banco e o tomador, identificando o significado 

restrito do crédito. 
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Figura 3 - Representação do crédito 
Fonte: adaptado SILVA (2014) 

O crédito é uma das principais atividades de qualquer Instituição Financeira 

e se caracteriza pela ação de disponibilizar dinheiro aos seus clientes, mediante 

expectativa de pagamento futuro, tendo como retorno por essa prestação de serviço 

o pagamento de determinada taxa de juros – além do capital principal concedido. 

Além dos empréstimos comuns, existem diversas operações de crédito disponíveis 

no mercado, tais como financiamento de bens, concessão de fianças, desconto de 

duplicatas, aplicações compulsórias, etc.  

Para um banco comercial, o crédito é uma das "pontas" do seu negócio, a 

sua razão de ser. Conforme mencionado, seu lucro é obtido com a diferença entre o 

que é recebido do tomador e o valor pago ao investidor. Um crédito bem 

administrado resulta em rentabilidade. Quando mal administrado, pode ocasionar a 

liquidação da instituição financeira. 

2.2.2 Função e Importância  

A partir dos conceitos de escassez, economia e eficiência, o crédito pode 

ser visto como um mecanismo que dinamiza, de forma eficiente, a economia. 

Genericamente, ao canalizar recursos “excedentes” para fontes produtivas, o crédito 

impulsiona o desenvolvimento econômico por meio da ampliação das escalas e 

aceleração do processo produtivo. De acordo com Chaia (2003), inúmeros efeitos 

são percebidos a partir as operações de crédito, vez que estas (i) promovem o 

aumento dos níveis de atividades das empresas, (ii) estimulam o consumo dos 

indivíduos e (iii) ampliam a demanda agregada de uma nação. 
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De forma didática, com a tomada de crédito o empresário pode realizar o 

investimento mesmo antes de produzir e vender seus produtos. No comércio, o 

crédito facilita a venda de mercadorias pelos comerciantes, permitindo que os 

clientes antecipem a satisfação ou a necessidade de uso do bem adquirido e 

paguem em parcelas. Tanto na indústria como no comércio, o crédito facilita a 

compra de produtos, fazendo com que o número de compradores potenciais 

aumente. Desta forma, um recurso que estaria “parado” está sendo empregado na 

economia de forma a ampliar postos de trabalho, gerando impostos, ampliando a 

produção e fomentando o consumo. 

Do ponto de vista dos intermediários financeiros, para Silva (2014, p.26): 

A função do crédito consiste em avaliar a capacidade de pagamento do 
tomador, visando assegurar a reputação e a solidez do banco. Dar 
segurança aos depositantes sobre os valores confiados ao banco e garantir 
o retorno aos acionistas são objetivos fundamentais. 

Dimensionar e administrar o crédito com segurança, de modo a fazer a 

concessão de forma qualificada, é um grande desafio para os intermediários 

financeiros e superar este desafio significa atender às necessidades do cliente, 

gerando os recursos requeridos para a manutenção e desenvolvimento dos 

indivíduos e das empresas e, consequentemente, da economia, mas, também, 

assegurar que os valores emprestados retornem à instituição credora, garantindo-lhe 

os resultados necessários à continuidade do seu negócio. 

2.2.3 Evolução Histórica 

A partir do surgimento da moeda no período das grandes civilizações, surgiu 

o ato de emprestar, bem como o de tomar emprestado e o de guardar o dinheiro 

com outrem, assim como guardar o próprio dinheiro com outra pessoa. Segundo 

Gonçalves (2005): 

Os juros e os impostos existem desde a época dos primeiros registros de 
civilizações existentes na terra. Um dos primeiros indícios apareceu na já 
Babilônia no ano 2000 A.C. Nas citações mais antigas, os juros eram pagos 
sob a forma de sementes ou de outros bens. Muitas das práticas existentes 
originaram-se dos antigos costumes de empréstimo e devolução de 
sementes e de outros produtos agrícolas. 

O nome banco, entretanto, foi concebido em Roma e denotava a mesa em 

que eram realizadas as trocas de moedas. Com o fortalecimento do comércio no fim 

da Idade Média, a função de banqueiro se tornou algo muito comum. Nas feiras da 
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Europa, era o banqueiro quem fazia a pesagem de moedas, avaliação da 

autenticidade e qualidade dos metais, a troco de uma comissão. Com o passar do 

tempo, os banqueiros passaram a trabalhar com depósitos monetários e, em troca, 

emitia-se uma espécie de certificado.  Percebeu-se, depois de algum tempo, que 

nem sempre as pessoas retiravam tudo o que haviam depositado, ou seja, sempre 

haveria dinheiro para circular e, então, surgiu a ideia de conceder empréstimos 

mediante o pagamento de juros. Contudo, a cobrança de juros não era bem vista 

pela Igreja, que àquela época, tinha grande domínio sobre as mais diversas 

questões da sociedade. Cardoso (2010), discorre sobre a questão:  

A cobrança dos juros sempre foi alvo de debates, desde a Idade Média. A 
Igreja Católica repelia sua cobrança ao argumento de que a cobrança de 
juros constituía um pecado, uma vez que não se concebia a ‘remuneração 
do ócio’, como os cristãos denominavam. Após o surgimento do 
Protestantismo com Martin Lutero, os juros passaram a não constituir 
pecado, mas a maioria dos Estados sempre teve uma tendência em limitar 
sua cobrança, a fim de evitar abusos do mercado e a concentração de 
renda. A preocupação deveria estar na pauta do dia. 

Alencar (2006), também trata do tema: 

Os juros surgiram, entre os povos da antigüidade, como uma compensação 
pelo uso do capital alheio. A cobrança dos juros, condenada pelos Concílios 
de acordo com a doutrina da Igreja, não foi admitida na maioria das 
legislações européias anteriores à Revolução Francesa. Em reação, 
inspirando-se na lição de Calvino, os autores protestantes, de um lado, e os 
economistas e filósofos franceses do século XVIII, liderados por 
Montesquieu, por outro lado, consideraram cabível a compensação pela 
utilização do capital alheio, desde que estabelecida em bases moderadas e 
não configurando a usura. 

Foram os negócios das famílias de banqueiros que resultaram no 

surgimento da maioria dos bancos europeus a partir do século XV e que foram 

fortalecidos com a queda do feudalismo, pois passaram a receber muitas porções de 

terras oriundas de dívidas dos senhores feudais.  

Após esse período turbulento e com a revolução industrial houve uma 

importante mudança no mercado: o crédito passou a ser negociado entre empresas. 

Essa novidade tinha como objetivo, inicialmente, a ajuda mútua financeira entre 

comerciantes para evitar possíveis faltas de produtos e financiar a aquisição de 

novos produtos. Entretanto, essas operações foram perdendo, com o tempo, o 

caráter de ajuda mútua para incentivar e alavancar os negócios e foram se tornando 

atividades mercantis com o objetivo único de obtenção de lucro. Com o 

desenvolvimento do crédito comercial, os comerciantes começaram a oferecer 

vendas financiadas a todos os seus compradores, cobrando uma taxa de juros sobre 
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o valor à vista da mercadoria. Dessa forma, conceberam-se as instituições 

financeiras modernas. 

 

2.3 PREÇO 

2.3.1 Precificação 

É fato que uma organização empresarial tradicional busca o lucro – ou o 

retorno sobre o capital investido – e a maneira de obter retorno sobre o investimento 

realizado (retorno operacional) é através da comercialização de produtos e/ou 

serviços a um preço que seja capaz de cobrir as despesas envolvidas na sua 

produção e ainda gerar algum excedente. Em outras palavras, a empresa precisa 

vender determinado produto acima dos custos envolvidos na sua produção 

(insumos, trabalhadores, instalações, governo), de tal maneira que o valor de venda 

seja capaz de cobrir todos os desembolsos realizados e gerar um excedente capaz 

de satisfazer as expectativas dos shareholders. 

Desta forma, calcular corretamente o valor monetário – preço – de um 

produto a ser vendido ou serviço prestado é um fator de grande importância para o 

sucesso ou não de uma empresa. E por determinar o preço é preciso ter consciência 

que a operação não é, ao contrário do que se possa pensar, meramente 

matemática.  

O preço que determinado produto carrega consigo expressa muito mais que 

um simples número. Ele pode determinar a capacidade – ou não – de um produto 

ser um sucesso em vendas, de um produto estar acima do que o cliente espera na 

relação preço-valor, de o público-alvo identificar-se com aquele produto, de 

transformar um produto qualquer em uma necessidade sem a qual o cliente não 

consegue viver sem, dentre outros.  

Lima (2009, p.10) elenca alguns fatores a serem considerados no processo 

de formulação de preços, como “a demanda, o ciclo de vida do produto, as variações 

demográficas, as variáveis psicológicas dos clientes e a elasticidade do preço”. 

Faz-se necessária também, além da análise constante e minuciosa dos 

processos internos da organização e da análise do produto/serviço que está sendo 
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oferecido ao seu público-alvo, a análise do mercado no qual a empresa está inserida 

e os participantes desta mesma indústria.  

De maneira ilustrativa, conforme se pode observar na figura 4, Porter (2008) 

exibe o ambiente no qual está inserida uma indústria, através do modelo das Cinco 

Forças Competitivas. 

 

Figura 4 – As Cinco Forças Competitivas 
Fonte: adaptado PORTER (2008) 

Segundo Porter (2008), a partir do entendimento de como as cinco forças 

competitivas influenciam a rentabilidade do seu negócio, pode-se elaborar uma 

estratégia que traga resultados mais sustentáveis à empresa. No processo de 

formação de preços, tal análise faz-se necessária para que o produto seja alocado 

no mercado de forma exitosa tanto do ponto de vista do desempenho em vendas, 

quanto do desempenho financeiro. O quadro 1 reforça os impactos de tais forças na 

formação de preço de um produto. 

 
Quadro 1 – As Cinco Forças Competitivas 

Fonte: elaborado pela autora 
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Apesar de não ser uma tarefa mais complexa do que simples, mais 

abrangente do que a realização de operações matemáticas, determinar o preço de 

um bem ou serviço é uma tarefa cotidiana das empresas. Analisar de forma ágil e 

precisa o mercado, a indústria em si, os anseios dos consumidores é algo que o 

gestor deve fazer incansavelmente para precificar bem seu produto ou serviço. 

Segundo Lima (2009, p. 10): 

[...] pode-se afirmar que a fixação do preço não deve se restringir a um 
simples cálculo do custo direto ou apenas com os olhos na concorrência, 
mas sim, deve observar toda a dinâmica que conduz a empresa ao sucesso 
a fim de evitar o fracasso, buscando o melhor posicionamento da 
organização através da agregação de valor aos seus produtos e serviços, 
garantindo a continuidade do negócio. 

Apesar da grande abrangência do tema “precificação” na literatura, para 

esse trabalho específico o foco será concentrado no que se pode chamar de “DNA 

do preço”, ou seja, os custos envolvidos no processo de produção. Pois é fato que, 

dentro de nenhuma estratégia ou método de precificação os preços praticados são 

inferiores – a médio e longo prazo – aos custos envolvidos no processo produtivo. 

2.3.2 Componentes para precificação bancária 

2.3.2.1 Spread bancário e taxa de aplicação 

Contraditoriamente ao senso comum, o spread bancário não corresponde ao 

lucro esperado pelo banco nas suas operações de empréstimos e financiamentos. O 

lucro esperado pelo banco é um dos componentes do spread, mas há outros – de 

igual ou maior importância. Os principais componentes do spread, a saber: os custos 

administrativos e operacionais; os tributos e contribuições; o risco de inadimplência 

e, finalmente, o lucro do banco. O Banco Central (2016), através de publicação da 

Série “Perguntas mais freqüentes” direcionada para o esclarecimento de juros e 

spread bancário, reforça tais afirmações: 

É importante observar que o spread bancário não corresponde ao lucro 
auferido pela instituição financeira ao conceder o empréstimo ou 
financiamento. O spread deve ser compreendido como uma diferença de 
custos, que a instituição financeira utiliza para cobrir despesas diversas 
(despesas administrativas, impostos e provisão para o caso de 
inadimplência, entre outras). De forma simplificada, o lucro da instituição 
financeira é o que resta após a cobertura dessas despesas. 
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Não sendo o spread o lucro do banco, mas um conjunto de componentes 

importantes para a atividade bancária, o que vem a ser o spread propriamente dito? 

Pela definição do Banco Central (2016), o spread bancário nada mais é que “[...] a 

diferença, em pontos percentuais (p.p.), entre a taxa de juro pactuada nos 

empréstimos e financiamentos (taxa de aplicação) e a taxa de captação”. 

Matematicamente, o spread pode ser explicado com a seguinte equação: 

spread = taxa de aplicação – taxa de captação   (1) 

Partindo dessa definição divulgada pelo Banco Central, da equação 

construída e utilizando recursos matemáticos, conclui-se que a taxa de aplicação é 

resultado da soma do spread à taxa de captação:  

taxa de aplicação = spread + taxa de captação   (2) 

Então, tendo já claro que o spread não corresponde ao lucro e que a taxa de 

aplicação é a taxa de juros aplicada nos contratos de empréstimo e financiamento 

passa a ser, então, a taxa de aplicação, o elemento final da análise de precificação 

do valor do dinheiro disponível para empréstimos e financiamentos.  

Para sua definição numérica (enquanto equivalente direto ao preço de 

venda), é necessário debruçar sobre os demais componentes da equação e, assim, 

entender o processo com maior nível de detalhe. Principais componentes do spread: 

• Custos Administrativos e Operacionais 

O segundo componente da formação do preço de um empréstimo bancário 

são os custos Administrativos relacionados com a manutenção da empresa. Toda e 

qualquer empresa incorre nesses mesmos custos que, na sua maioria, estão 

relacionados aos Custos Fixos. 

Os custos fixos têm por característica básica existirem mesmo quando a 

produção é nula. Esses custos também continuam estáveis se a capacidade 

operacional da empresa estiver totalmente ocupada. Ora, se o custo fixo se mantém 

estável em seu valor total se a produção for nula ou se a capacidade produtiva 

estiver totalmente ocupada conclui-se que o custo fixo varia em relação à 

quantidade de unidades produzidas. Quanto mais se produz menos o custo fixo 

representará individualmente em cada unidade produzida. 

Em empresas tradicionais a capacidade produtiva é medida em relações de 

unidades/tempo ou mesmo kg/tempo. Em um banco, onde o volume de produção é 

medido em dinheiro disponibilizado para empréstimos, quanto maior o volume de 
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negócios executados usando a mesma estrutura menor é o impacto dos custos fixos 

sobre cada unidade de dinheiro emprestada. 

• Tributos Fiscais 

Toda operação empresarial no país está sujeita a tributação e os bancos não 

escapam da regra. Não se faz referência aqui à tributação relativa à pessoa física no 

momento em que seus rendimentos são creditados, mas sim à tributação imputada à 

instituição financeira pelo exercício da sua atividade. 

Além dos tributos incidentes sobre o objeto social da instituição de 

intermediação financeira, um componente da política monetária tem especial peso e 

pode ser considerado dentro da componente de custos sob o guarda-chuva da 

obrigatoriedade legal: os depósitos compulsórios.  

Os depósitos compulsórios – ou recolhimentos compulsórios – são 

recolhimentos feitos pelos bancos junto ao Banco Central relativos a uma parcela do 

capital captado. Isso significa que a instituição financeira deve recolher, 

compulsoriamente, parte do capital captado e deixar tal parcela em garantia em 

conta específica junto ao Banco Central. Mais ainda, significa que do total do volume 

captado pela instituição, apenas parte dele poderá ser disponibilizada para 

empréstimos. 

Retomando o conceito de que os custos fixos unitários são a razão entre os 

custos fixos totais e o volume de negócios realizados, a partir do momento em que o 

Banco Central diminui a capacidade do banco em emprestar dinheiro (gerar volume 

de negócios utilizando do capital captado) através de uma taxa imposta, 

automaticamente o custo do dinheiro sobe. E sobe ainda mais porque o investidor 

deve ser remunerado a partir do montante de capital aplicado, não apenas com 

relação à parcela do capital aplicado disponibilizado para empréstimos ou 

efetivamente emprestada.  

• Risco 

Como um dos componentes do spread é importante salientar que o risco é 

uma variável chave para a atividade bancária, pois maximizar o retorno das 

operações realizadas é uma condição chave para a operação. E por maximizar o 

retorno não faço foco no unitário, na maior taxa de aplicação possível para aquele 

cliente, mas sim no fato que o banco espera retorno certo no maior número de 

operações possíveis. E por retorno certo se entende que o mutuário cumpra suas 

obrigações contratuais no tempo certo e na quantidade certa. 
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Apesar de esse ser a meta posta, sempre existem variações. Sempre há a 

possibilidade, o risco, de o mutuário não cumprir suas obrigações no tempo certo 

(data) e na quantidade certa (valor). Esse é o risco de inadimplência - pode estar 

relacionado desde a conjuntura macro-econômica, as garantias apresentadas pelo 

mutuário, ao seu histórico ou até mesmo à própria índole do mutuário – e esse risco 

é valorado e inserido na equação, pois não importa o que aconteça, o intermediário 

financeiro deverá cumprir sua parte do contrato assumido no momento da captação 

do recurso. 

Para além do risco de inadimplência – principal componente do fator risco – 

há o risco intrínseco à operação bancária, que é o risco de descasamento temporal 

entre as obrigações que o banco assumiu na captação e as obrigações que os 

mutuários assumiram para com o banco. Além disso, há os riscos inerentes à 

operacionalização dos contratos – erros, fraudes, problemas judiciais, etc. Embora 

tenham menor impacto em relação ao risco de inadimplência, esses riscos também 

são considerados na composição do spread. 

• Lucro 

Componente último do spread, o lucro é buscado pelo banqueiro assim 

como por qualquer outro empresário no desempenho legal de sua atividade 

econômica.  

O empresário define, de maneira arbitrária e buscando o equilíbrio entre os 

vários trade-offs presentes no processo de precificação, o lucro da operação do seu 

negócio.  

2.3.2.2 Taxa de Captação 

Dentro do sistema bancário o termo utilizado para fazer referência a um dos 

custos envolvidos no processo de produção é a taxa de captação. O que dentro de 

uma indústria tradicional pode-se denominar de Custo da Matéria Prima, os bancos 

denominam de Taxa de Captação.  

Claramente isso acontece porque a matéria prima de uma operação 

financeira é o dinheiro em si, que deve ser captado junto aos ofertadores de fundos. 

O Banco Central (2016) define a Taxa de Captação como sendo a “remuneração 

paga pelas instituições financeiras em aplicações financeiras [...] com o objetivo de 

captar recursos para conceder empréstimos”.  
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Isso significa que a taxa que o banco remunera o capital de terceiros 

investido é convertida, para razões de cálculo de preço de um empréstimo, em 

custo. Ou seja, quando um cliente faz uma aplicação em uma instituição financeira e 

espera ser remunerado pela instituição em x%, o banco considera essa mesma taxa 

de remuneração (x%) do capital do ofertador como custo da matéria prima. 

Geralmente a remuneração oferecida ao capital do ofertador está vinculada 

a uma taxa aplicada ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e essa 

remuneração tem caráter variável. Dependendo do valor captado (o valor a ser 

investido pelo cliente) o banco pode remunerar esse capital de forma distinta. 

Existem hoje no mercado bancário taxas que chegar a ultrapassar os 100% do CDI 

coexistindo com taxas que ficam aquém dos 90% do CDI.   

2.4 RISCO 

2.4.1  Definição 

O risco faz parte de nossas vidas e é inerente às atividades e decisões do 

nosso cotidiano, desde as mais corriqueiras às mais complexas. De maneira geral, a 

palavra risco vem acompanhada de idéia negativa, de algo maléfico, indesejável – 

principalmente sob o ponto de vista popular. Entretanto, o risco pode ocasionar 

“saídas” tanto positivas quanto negativas. Vargas (2013, p.310) discorre sobre risco, 

a partir da perspectiva da gestão de projeto: 

O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, 
provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do 
projeto tais como escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter 
uma ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos. Uma 
causa pode ser um requisito, premissa, restrição ou condição potencial que 
crie a possibilidade de resultados negativos ou positivos. 

Mesmo para estudiosos que tratam do tema, o entendimento e conceito de 

risco – apesar da ampla utilização da expressão – não é “lugar comum” e gera 

inúmeras interpretações por parte de diversos estudiosos. As principais discussões 

giram em torno da diferença – ou semelhança – entre risco e incerteza. Damodaran 

(2009, p. 23) ressalta não haver unanimidade acerca da definição de risco, 

entretanto, seu posicionamento é claro ao resumir, a partir das palavras de Frank 

Knight: 
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[...] A Incerteza precisa ser considerada com um sentido radicalmente 
distinto da noção comumente aceita de Risco, da qual nunca foi 
adequadamente separada... O aspecto essencial está no fato de “Risco” 
significar, em alguns casos, uma variável passível de ser medida, enquanto 
em outros o termo não aceita esse atributo; além disso, há enormes e 
cruciais diferenças nas conseqüências desses fenômenos, dependendo de 
qual dos dois esteja realmente presente e operante... Está claro que uma 
incerteza mensurável, ou o risco propriamente dito, na acepção que 
utilizaremos, é tão diferente de uma incerteza não-mensurável, que não se 
trata, de forma alguma, de uma incerteza. 

Em seu livro intitulado “Risco”, Adams (2009, p. 60) também recorre à Knight 

(1921) para fundamentar seu entendimento sobre o tema: “se você não sabe ao 

certo o que acontecerá, mas conhece as probabilidades, isso é risco, e se você não 

conhece nem mesmo as probabilidades, é incerteza”.  

Para Brito (2007, p. 4), “muito se confunde risco com incerteza. A incerteza 

também tem presente a aleatoriedade. A diferença fundamental é que, na 

aleatoriedade, os eventos possuem probabilidades que não se pode mensurar. A 

incerteza está mais vinculada ao acaso”. 

Entretanto, há aqueles que recorrem ao termo incerteza para explicar risco e 

interrelacionam seus significados, não dissociando os termos. Nesse sentido, Zamith 

(2007, p. 48) recorre a Sabbag (2002, p. 309):  

Não há uma clara distinção entre os conceitos de risco e incerteza, variando 
entre o conhecido e o desconhecido, entre o quantificável e o imponderável, 
entre o previsível e o imprevisto ou inesperado, entre o organizável e o 
conturbado, entre a normalidade de problemas e as crises. 

Nessa mesma linha, a International Organization for Standardization - ISO 

31000 (2009, p. V) “o efeito que a incerteza tem sobre os objetivos da organização é 

chamado de “risco””. 

Santos (2002, p. 23), define risco é “o grau de incerteza em relação à 

possibilidade de ocorrência de um determinado evento, o que, em caso afirmativo, 

redundará em prejuízos”. 

Gitman e Madura (2005, p. 129) também não insistem em segregar 

significados e entendem risco como “probabilidade de o retorno real ser diferente do 

retorno esperado”. 

Após a apresentação de tantos conceitos diferentes para risco, é clara a 

dificuldade de se estabelecer definição única. Entretanto, apesar das peculiaridades 

de cada uma das definições, ressalta-se a ligação do risco com a probabilidade, a 

expectativa de determinada ocorrência. Dessa forma, neste trabalho o foco principal 

será a detecção das ocorrências e mensuração das suas probabilidades, no que 
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tange o risco de crédito assumido por intermediários financeiros, e, assim como Silva 

(2014, p.56), o entendimento de risco de crédito estará relacionado aos “diversos 

fatores que poderão contribuir para que aquele que concedeu o crédito não receba 

do devedor o pagamento na época acordada”.  

2.4.2 Principais tipos de riscos para instituições financeiras 

2.4.2.1 Risco de mercado 

O risco no mercado pode ser definido como a chance de perda em razão da 

participação no mercado. As perdas podem derivar de diversos eventos, 

principalmente aqueles relacionados às variações nas taxas de juros e nos preços 

de mercado. Esse risco não pode ser eliminado, e sim, apenas minimizado. 

Como forma de prevenir e minimizar a propagação do risco sistemático 

através de choques externos, o Banco Central do Brasil tem mecanismos de 

controle que asseguram o funcionamento do sistema de pagamentos e ajudam a 

repor a confiança e o equilíbrio do mercado. 

A resolução do Banco Central do Brasil n°3.464/2007 que trata do assunto 

define como Risco de Mercado: 

Art. 2º Para os efeitos desta resolução, define-se como risco de mercado a 
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores 
de mercado de posições detidas por uma instituição financeira.      

Parágrafo único.  A definição de que trata o caput inclui os riscos das 
operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de 
ações e dos preços de mercadorias (commodities). 

Todos os investidores e empresas estão expostos ao risco de mercado, que 

pode vir de fatores externos não controláveis, como decisões políticas, flutuação das 

taxas de juro, forças da natureza, recessões e depressões econômicas. Também 

conhecido como sistêmico pode ser induzido através do efeito de propagação. Por 

exemplo, quando um banco vai à falência, pode contagiar outras instituições 

financeiras e levar assim ao colapso de todo o sistema financeiro e, 

conseqüentemente, do funcionamento de toda a economia. 



37 

 

2.4.2.2 Risco operacional 

O risco operacional afeta diretamente o resultado de uma empresa, visto que 

pode gerar perdas financeiras oriundas de seus desdobramentos. Silva (2014, p.38) 

define: “o risco operacional decorre da possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 

sistemas, ou de eventos externos”. 

Esta definição é coerente com a Resolução BACEN n°3.380/2006, que 

dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento do risco operacional: 

[...] define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de 
perdas resultantes de falha, deficiências ou inadequação de processos 
internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. [...] incluindo o risco 
legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela 
instituição, bem como a sanções em razão do descumprimento de 
dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das 
atividades desenvolvidas pela instituição. 

O risco operacional está presente em todos os produtos e serviços.  

Evidencia-se por meio de erros humanos, fraudes praticadas por terceiros ou por 

empregados, falhas nos sistemas ou processos inadequados que tenham o 

potencial de causar perdas financeiras. Está associado à possibilidade de perdas. 

Em uma instituição bancária pode ser decorrente de: furto, roubo, seqüestro de 

empregados, autenticações de documentos com valor incorreto, envio de 

informações incorretas ou incompletas aos órgãos reguladores, venda casada, 

descortesia com cliente, compartilhamento de senhas, divulgação de informações 

confidenciais, descumprimento de ordem judicial ou de normas internas/externas, 

além de outras situações. Pode implicar na aplicação de multas pelo órgão 

regulador, bem como pagamento de indenizações a clientes em razão de ações 

judiciais por danos materiais e morais. Em alguns casos, devido ao agravamento da 

situação de exposição ao risco operacional ou de aumento das perdas, se ações 

mitigadoras não forem eficazes, poderá ocorrer até mesmo a falência da instituição. 

2.4.2.3 Risco de crédito 

O conceito de risco está relacionado com a possibilidade de um 

acontecimento futuro e incerto. O crédito é, antes de tudo, a confiança existente 

entre as partes envolvidas de que o que foi pactuado será devidamente cumprido. 
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Risco de crédito é, então, o risco de que uma das partes não consiga cumprir o que 

foi estabelecido na relação em um primeiro momento. Em outras palavras o risco de 

crédito é o risco da perda quando há inadimplência de uma das partes participantes 

da operação de crédito, constituindo-se tarefa fundamental para a instituição 

administrar este risco de forma a obter a rentabilidade desejada. 

Segundo Douat apud Araújo (2006), o risco de crédito pode ser definido 

como: 

Risco de crédito significa o risco de perda em empréstimos ou em 
investimentos das mais variadas formas que realizamos, devido à falência 
da empresa investida ou pela deterioração da condição financeira do 
tomador. Sinteticamente poderíamos afirmar que o risco de crédito está 
relacionado com a falha em pagamentos durante a vida de uma transação 
financeira.  

É necessário ter sempre presente a noção da relação risco versus retorno. A 

base da literatura sobre o tema nos leva a concluir que o risco é, de alguma 

maneira, diretamente proporcional ao retorno esperado. Porém, quando não se 

aplicam restrições a função do risco existirá um ponto que ela toma tamanha 

proporção que o retorno tende ao infinito, demonstrando que nem todo risco é 

aceitável vis-a-vis a probabilidade daquele retorno realmente acontecer. 

O risco de crédito do tomador envolve fatores internos e externos, que 

podem atrapalhar o pagamento do empréstimo contratado. A avaliação do risco de 

crédito reflete as informações disponíveis para o analista. Quanto maiores e mais 

qualificadas as informações, melhores serão as análises.  

É comum às Instituições Financeiras, ao realizar suas análises, utilizar 

metodologias objetivas e subjetivas para a tomada de decisão no que tange a 

concessão – ou a não concessão – de um crédito. 

No mercado brasileiro a preocupação com o risco de crédito é recente e vem 

crescendo. Alves (2003) explica: 

Embora permaneça, até hoje, a tendência das instituições financeiras em 
concentrar suas operações de crédito em transações com títulos públicos, a 
um risco de crédito menor, taxas de juros substanciais e com maior liquidez, 
verifica-se que a estabilidade econômica que se seguiu após a implantação 
do Plano Real, aliada ao processo de globalização e desindexação da 
economia e o interesse em acompanhar a prática internacional, vem 
estimulando a adoção de novas e sofisticadas metodologias para a 
mensuração e gerenciamento do risco de crédito. 
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2.5 GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO 

Para as instituições financeiras, a gestão do risco de crédito é uma questão 

de sobrevivência. A partir dos conceitos e fatos apresentados, fica evidente que, 

aqueles bancos que melhor definirem – e administrarem – o risco terão maior 

vantagem competitiva. 

Segundo Paula (2013, p. 97): 

A função principal dos intermediários financeiros é o gerenciamento de risco 
em suas diferentes formas – maturidade, inadimplência e mercado. Os 
intermediários financeiros gerenciam riscos de forma mais eficiente e menos 
custosa do que os demais agentes econômicos, pois sua escala de 
operação permite uma diversificação de carteira de investimentos, 
entendida como necessária para oferecer segurança requerida pelos 
poupadores. 

 
O tema, gestão do risco de crédito, tem sido objeto de grande destaque no 

mercado financeiro. Não existe operação de crédito sem risco, constituindo-se tarefa 

fundamental para a instituição administrar este risco de forma a obter a rentabilidade 

desejada. Além do retorno financeiro, é necessário ter sempre presente a noção do 

desdobramento do risco em outras esferas. Silva (2014, p.2), associa a gestão do 

risco de crédito à credibilidade da instituição junto a alguns de seus stakeholders: 

[...] ao efetuar um empréstimo a um cliente, há a preocupação do banco em 
avaliar a capacidade de pagamento desse cliente, pois o recebimento 
daquele empréstimo é fundamental para manter a solidez e a reputação, de 
modo a garantir aos seus depositantes e aplicadores a segurança de que 
terão de volta o dinheiro relativo aos seus depósitos e suas aplicações. Os 
acionistas do banco também querem segurança de que terão um retorno 
adequado sobre seus investimentos. Os funcionários do banco, todavia, 
terão maior garantia de seus empregos e melhores salários na medida em 
que seu banco esteja sólido financeiramente. 

Com o avanço da tecnologia e o aperfeiçoamento das técnicas de 

gerenciamento e quantificação do risco de crédito que vêm ocorrendo nos últimos 

anos, as instituições financeiras possuem hoje métodos e processos mais 

elaborados para controle e gerenciamento do risco de crédito. Perdas históricas 

oriundas de operações de crédito inadimplidas foram o principal motivo deste 

desenvolvimento até este momento, entretanto, as flutuações do mercado, a 

necessidade de operar tanto no atacado quanto no varejo e o acirramento da 

concorrência também têm figurado entre os principais desafios para a gestão do 

risco de crédito, vez que a eficiência das ferramentas empregadas neste âmbito 

serão fundamentais para o sucesso das instituições frente aos fatos mencionados. 
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Nesta conjectura, tem-se procurado o alinhamento às melhores práticas de gestão 

de risco existentes no mercado e o investimento em novas metodologias elaboradas 

para mensuração de risco, de forma a otimizar o desempenho de seus portfólios de 

crédito. 

O grande volume de operações transacionadas pelos bancos, paralelamente 

às mudanças econômicas e políticas, enseja a criação de modelos cada vez mais 

complexos e dinâmicos para a avaliação do risco de crédito nas operações 

bancárias, como forma de minimizar os riscos no momento da concessão do crédito 

ao mutuário ao mesmo tempo em que o retorno esperado é mantido em um patamar 

que sugeriria a aceitação de um risco mais elevado. 

Prado, Bastos e Duarte Júnior (2000) ressaltam que desde a introdução do 

Plano Real em 1994 a atividade de análise de crédito foi colocada, cada vez mais, 

em destaque pelas instituições financeiras, uma vez que um dos fatores restritivos a 

concessão de crédito – a inflação – foi controlada a partir de então diminuindo o 

nível de incerteza na economia. Os autores afirmam que “a estabilidade econômica 

que seguiu a introdução do Plano Real tem estimulado a adoção de sistemas de 

avaliação de risco de crédito mais sofisticados.”  

As principais metodologias utilizadas para análises de crédito – qualitativas e 

quantitativas – têm usos que vão desde a aprovação do crédito ao mutuário, 

passando pela determinação do preço do crédito e a determinação do rating de 

crédito. Na medida de sua importância no cenário bancário brasileiro, mas não 

necessariamente em ordem de importância, as suas vertentes qualitativas e 

quantitativas serão apresentadas a seguir.  

2.5.1 Cs do crédito 

Os "Cs do Crédito” é um tipo de análise basicamente qualitativa. De acordo 

com Weston e Brigham (2000) são atribuídos pesos a fatores comuns (Cs) em busca 

da obtenção de um resultado numérico que irá funcionar como um balizador para a 

complementação de futuras análises. Ou seja, os Cs do Crédito são utilizados para 

fornecer base à avaliação desses tipos diferentes de situação e posterior 

classificação de risco (rating) conforme quadro 2. 
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Quadro 2 - C´s do Crédito 
Fonte: elaborado pela autora 

Aos 5 “Cs” originais o autor brasileiro Silva (1998) sugeriu adicionar um 

sexto “C”, já ilustrado na figura 5, como forma de tornar a metodologia mais próxima 

à realidade do país. Essa inovação faria referência a Conglomerado, abrangendo os 

fatores de risco relacionados às coligações, controle e vínculos entre empresas. 

RISCO

CAPITAL

CARÁTER

COLATERAL CONGLOMERADO

CAPACIDADE CONDIÇÕES

 

Figura 5 - 6º C adicionado aos Cs do crédito 
Fonte: elaborado pela autora 

Para Silva (2014, p.371): 

A avaliação de pessoas físicas para concessão de crédito passa pela 
tradicional observação dos chamados Cs do crédito. Essa análise pode ser 
por um critério julgamental ou por processo estatístico , ou, ainda, por uma 
combinação desses dois critérios. A tendência é de que no crédito 
massificado [...] utilize métodos estatísticos que possibilitem uma decisão 
rápida com a expectativa de adequado nível de segurança. 
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2.5.2 Rating 

Rating é uma classificação atribuída à qualidade de crédito de um emissor 

ou tomador, tais como: pessoas, países, empresas não-financeiras, instituições 

financeiras, ações, títulos privados e públicos, instrumentos financeiros, transações 

financeiras, fundos mútuos, seguradoras ou ativos. Por isso há diferentes modelos 

de avaliação, feitos de acordo com os objetivos e as necessidades do usuário final. 

Em geral são baseados em pontuação e enquadramento dos riscos em classes, às 

quais são atribuídas notas que refletem diferentes graus de risco.  

Para as instituições financeiras brasileiras, o Banco Central do Brasil 

determinou em sua Resolução n°2.682 de 21/12/99 que as operações de credito 

devem ser classificadas em ordem crescente de risco variando entre os níveis: AA, 

A, B, C, D, E, F, G e H. 

Ainda, segundo a mesma resolução: 

“Art. 2º A classificação da operação no nível de risco correspondente é de 
responsabilidade da instituição detentora do crédito e deve ser efetuada 
com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada por 
informações internas e externas, contemplando, pelo menos, os seguintes 
aspectos: 
         I - em relação ao devedor e seus garantidores:               
         a) situação econômico-financeira;                            
         b) grau de endividamento;                                    
         c) capacidade de geração de resultados;                      
         d) fluxo de caixa;                                           
         e) administração e qualidade de controles;                   
         f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;                    
         g) contingências;                                            
         h) setor de atividade econômica;                             
         i) limite de crédito;                                        
         II - em relação à operação:                                  
         a) natureza e finalidade da transação;                       
         b) características das garantias, particularmente quanto à suficiência e 
liquidez;                                               
         c) valor. 
Parágrafo único. A classificação das operações de crédito de titularidade de 
pessoas físicas deve levar em conta, também, as situações de renda e de 
patrimônio bem como outras informações cadastrais do devedor.” 

Sendo assim, a classificação por rating tem dupla função para as Instituições 

Financeiras no Brasil. Além de avaliar a chance de perda em uma operação, 

ajudando a precificá-la, ela também serve para atender as autoridades monetárias 

do país, que seguem padrões determinados internacionalmente, a fim de graduar o 

risco intrínseco às carteiras de crédito. 
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Outro fator relevante imposto por essa classificação na resolução citada 

acima é a influência direta sobre o provisionamento contábil a ser feito para créditos 

de liquidação duvidosa. Ela deve ser feita conforme disposto no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Classes de Risco x Provisionamento 
Fonte: adaptado SILVA (2014) 

Além da classificação quando da concessão da operação, a Resolução 

nº2.682 também determina a revisão mensal baseada nos atrasos e, 

conseqüentemente, novo enquadramento. Dessa forma, ao conceder o crédito, a 

instituição ofertante deve atentar-se também aos efeitos que a operação irá gerar 

instantânea e futuramente em seu fluxo de caixa, vista a eventual necessidade de 

provisionamento.  

2.5.3 Credit scoring 

Com a massificação da concessão de crédito, modelos exclusivamente 

qualitativos começavam a apresentar suas limitações de forma mais intensa, não 

apenas expondo a necessidade da experiência do utilizador como fator 

preponderante para o sucesso do resultado da análise, mas principalmente com 

relação ao tempo tomado para a realização de cada estudo. A própria ideia de 

massificação de um serviço contradiz a realização de análises muito customizadas, 

dependentes de uma pessoa ou um pequeno grupo, dando preferência a modelos 

genéricos e quantitativos, que podem ser operados por qualquer analista. 

Paralelamente a expansão de sistemas computacionais com capacidade de 

processamento de dados avançada também contribuiu para o avanço e 

disseminação de modelos de avaliação de crédito quantitativos. 

O Credit Scoring surge, então, como uma alternativa viável aos anseios dos 

bancos, uma vez que emprega técnicas estatísticas na determinação de resultados 

que podem ser interpretados pelos analistas e suportam a decisão da concessão ou 

não do crédito. O resultado geralmente é interpretado como a probabilidade de 

inadimplência do mutuário frente a determinado crédito. Segundo Thomas (2000) os 
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modelos de Credit Scoring são ferramentas apropriadas ao suporte da decisão no 

momento da concessão de crédito para novos empréstimos ou novos clientes. 

Assim como outros modelos estatísticos, o Credit Scoring primeiro analisa 

dados históricos do mutuário, melhor dizendo, de bases de dados de mutuários com 

perfis semelhantes. Por mais contraditório que pareça ser, a forma mais segura de 

avaliar a probabilidade de comportamentos futuros é a partir da análise de 

comportamentos passados em situações semelhantes. Ou seja, características de 

mutuários que foram inadimplentes no passado e que estão representadas em 

novos candidatos a mutuários poderão determinar o nível de inadimplência no 

futuro.  

Isso significa que no momento da construção da base de dados a ser 

utilizada nos modelos estatísticos os comportamentos históricos são levados em 

conta e cruzados com outras variáveis mensuráveis como a idade do mutuário, 

condição de trabalho, o tempo de emprego no mesmo trabalho, se tem moradia 

própria, seu estado civil e outros tantos podem ser usados como elementos de 

agrupamento e segmentação de grupos de mutuários. Cada uma dessas variáveis 

recebe um peso padronizado pela gestão do banco – apoiada em modelos 

estatísticos – sendo assim, um modelo horizontalizado para toda uma gama de 

clientes. 

O mesmo padrão de dados emprega-se para pessoas jurídicas. Nesse caso 

os dados com maior importância podem estar relacionados a faturamento, índice de 

endividamento, saldo de tesouraria, necessidade de capital de giro e sua variação, 

liquidez imediata, retorno sobre o patrimônio líquido, número de funcionários e 

outros índices contábeis que possam ajudar a segmentar as empresas tanto por 

setor na indústria quanto por tamanho.  

Uma vez que a base de dados tenha sido considerada confiável ela é 

utilizada como balizador de uma equação que será preenchida com os dados do 

candidato a mutuário no presente. O resultado do processamento dos dados – 

Credit Score – será exibido e o analista terá a capacidade de concluir se aquele 

resultado representa risco ou não de inadimplência por parte daquele mutuário para 

aquele crédito específico. 

Chaia (2003) apresentou, na figura 6, fluxograma para demonstrar 

graficamente as etapas do Credit Scoring. 
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Figura 6 - Etapas do Credit Scoring 
Fonte: CHAIA (2003) 

2.5.4 Behavior scoring 

O risco das Instituições Financeiras não está presente apenas na figura dos 

novos e ainda não conhecidos clientes, mas também nos clientes existentes, nas 

operações já fechadas. Seria um equívoco tremendo avaliar o risco de inadimplência 

apenas antes do fechamento do contrato de crédito, deixando de avaliar a evolução 

do contrato durante seu vigor. Baseados nessa premissa os modelos de análise 

comportamental – Behavior Scoring – são ferramentas criadas para avaliar o 

comportamento de clientes que já possuem relacionamento com o banco. Thomas 

(2000) refere-se a eles como um método para a avaliação dos créditos já existentes, 

ou seja, de clientes que já possuem créditos concedidos com a instituição financeira. 

 O interesse do credor no desenvolvimento de tais modelos não é mais 

avaliar a probabilidade da inadimplência antes da concessão do crédito, uma vez 

que o suporte à decisão de dar ou não crédito foi abordada por modelos de Credit 

Scoring. A preocupação agora é monitorar o comportamento do cliente durante a 

vida útil da operação financeira. Uma vez que o cliente já possui relacionamento 

com banco e que esse relacionamento pode ser traduzido em variáveis específicas 

para aquele cliente, pode-se inserir em modelos estatísticos não apenas os 

comportamentos de clientes semelhantes a ele, mas também – e o mais importante 

para o modelo de Behavior Scoring – o comportamento específico daquele cliente. 

A utilização do Behavior Scoring representa o aprofundamento de modelos 

de prevenção de perda, pois uma vez que o crédito já foi disponibilizado ao cliente 
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no volume e risco balizado por um modelo qualquer, resta à instituição monitorar a 

solvência e a liquidez desse mesmo cliente analisando os dados que ela tem 

disponível e que foram captados pelo relacionamento direto com esse cliente. Dessa 

forma podem-se gerir os limites de crédito, avaliar possibilidades de cobranças 

preventivas e outras ações que previnam perdas sem a adição de fatores 

meramente subjetivos na avaliação do analista de crédito. Representa, ainda, um 

avanço no sentido de agilizar o relacionamento entre cliente e banco, uma vez que o 

Behavior Score é mantido atualizado praticamente em tempo real, funcionando 

também como um balizador para a manutenção de créditos que ainda nem foram 

usados pelo cliente ou que são constantemente utilizados como, por exemplo, 

limites de cheque especial e cartão de crédito durante determinado período de 

tempo, desde que o Behavior Score esteja apontando um índice considerado 

satisfatório pela instituição bancária. 

2.6 REGULAMENTAÇÃO 

Além do interesse lógico das Instituições Financeiras pela gestão do risco de 

crédito, visto seu impacto direto em seus resultados, os Estados também têm 

grandes preocupações neste sentido, visto as conseqüências à sociedade que 

podem decorrer da má gestão de ativos em Instituições Financeiras. Assim sendo, 

governos e bancos atuam de forma interligada em seus respectivos Sistemas 

Financeiros de forma a preservar os interesses públicos e garantir sustentabilidade 

ao negócio bancário. 

2.6.1 Comitê de Basileia 

Em 1974, os bancos centrais dos maiores países do mundo se juntaram e 

criaram um comitê com a finalidade de regulamentar as práticas das Instituições 

Financeiras dos países membros. A intenção era dar maior estabilidade ao mercado 

e segurança para os investidores, clientes e governo. Intitulado Comitê de Basileia, 

em virtude do local escolhido para os encontros, o comitê trabalha com as 

autoridades supervisoras de cada um dos países membros, discutindo propostas a 

serem implementadas em seus sistemas financeiros. Após 14 anos, no ano de 1988, 
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foi publicado o primeiro Acordo de Basileia. Ele foi criado para delinear as regras 

que os bancos devem seguir para um eficaz gerenciamento de risco de crédito e de 

mercado. A estrutura apresentada foi adotada como básica para a regulação de 

adequação de capital para bancos na maior parte do mundo. 

O acordo de 1988 abordava itens de crédito e mercado, porém, em 1995 

uma instituição tradicional fundada em 1762, chamada BARINGS, faliu devido a 

perdas bilionárias devido a operações no mercado asiático que foram mal avaliadas. 

Isso aumentou a preocupação com o risco operacional. Foi observado que ele afeta 

diretamente o resultado financeiro do banco, já que pode gerar perdas financeiras.   

 Com a constatação de que a quebra de um banco poderia desestabilizar o 

sistema financeiro mundial foi necessário um novo acordo. O Basileia II foi publicado 

em 2004 e surgiu como um reflexo dos avanços e inovações do mercado financeiro, 

e da necessidade de uma estrutura de capital mais sensível ao risco. Ele sugere 3 

pilares para gerenciamento dos riscos, conforme especifica Mattos (2015, p.566): 

No Pilar I, intitulado “requerimentos mínimos de capital”, buscou-se 
aprimorar técnicas de avaliação de risco de ativos, ao se analisar 
detidamente o risco de crédito, o risco de operação e o risco de mercado de 
instituições financeiras. É interessante notar que foi incentivado o uso de 
avaliações externas quanto ao risco de crédito das instituições financeiras 
(item 50) – embora fosse permitida a utilização de avaliações internas, elas 
dependeriam de expressa permissão e regulamentação da autoridade 
regulatória de cada país. Já dentro do Pilar II, com alcunha de “revisão no 
processo de supervisão”, incentivava-se a adoção de mecanismos internos 
de controle de riscos mais rigorosos, com atribuição de responsabilidade ao 
regulador para supervisão, criando um elo entre as instituições e autoridade 
regulatória. Por fim, o Pilar III é intitulado “disciplina de mercado”, que 
estimula práticas de transparência e de uniformização de práticas contábeis. 

 Já em 2008, atendendo a anseios decorrentes da crise das subprimes, o 

Basileia III trouxe inovações no que tange requerimentos de capital, liquidez de 

mercado e, ainda, testes de stress. Conforme Mattos (2015, p.3096), as discussões 

que culminaram com Basileia III, visaram melhorar o aparato criado com Basileia II: 

[...] Basiléia II que se focava na definição, mensuração e tratamento de 
riscos operacionais, de crédito ou de mercado – ao também dispor sobre 
requisitos de liquidez e alavancagem, visando diminuir as chances e 
possíveis efeitos de corridas bancárias. A insuficiência do arcabouço prévio 
fez com que as provisões de Basileia III tivessem como escopo, justamente, 
o aumento da resiliência bancária e a diminuição dos custos de eventuais 
futuras crises. A tônica das propostas foi a de melhorar as práticas por parte 
dos bancos e reguladores – como ampliar requisitos de capital, exigir a 
formação de reservas de capital em tempos de bonança e que serviriam de 
garantia em tempos de crise, exigir maior critério na concessão de crédito, 
exigir maior transparência dos bancos ao se divulgar informações ao 
público, ampliar a frequências de testes de stress.  
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Para o Brasil, os custos de adaptação a estes acordos não foram 

expressivos. Grande parte dos instrumentos recomendados já eram utilizados em 

certa medida, tendo o país, inclusive, participação ativa elaboração do Basiléia III. O 

Brasil também se mostra avançado em matéria regulatória, como pode-se verificar 

no próximo item, que vai tratar do sistema financeiro brasileiro. 

2.6.2 Sistema financeiro nacional 

De acordo com o art. 192 da Constituição Federal (1988):  

O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 
coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 
cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 
disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 
instituições que o integram. 

O Sistema Financeiro Nacional – SFN (figura 7) é o conjunto de órgãos que 

regulamenta, fiscaliza e executa as operações necessárias à circulação da moeda e 

do crédito na economia, ou seja, funcionam como meio para realização da 

intermediação financeira. 
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Figura 7 - Sistema Financeiro Nacional - SFN 
Fonte: https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/composicao.asp 

2.6.2.1 Órgãos Normativos  

São responsáveis pela definição das políticas e diretrizes gerais do sistema 

financeiro, sem função executiva. São entidades colegiadas, com atribuições 

específicas e utilizam-se de estruturas técnicas de apoio para a tomada das 

decisões. Atualmente funcionam como entidades normativas o Conselho Monetário 

Nacional – CMN, o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e o Conselho 

Nacional de Previdência Complementar – CNPC.  
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O Conselho Monetário Nacional – CMN é o órgão deliberativo máximo do 

Sistema Financeiro Nacional. O mesmo não desempenha função executiva, apenas 

tem funções normativas. Atualmente, o CMN é composto pelo Ministro da Fazenda 

(Presidente), Ministro do Planejamento Orçamento e Gestão e Presidente do Banco 

Central. 

O Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP desempenha, entre 

outras, as atribuições de fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, 

regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização das Sociedades 

Seguradoras, de Capitalização, Entidades Abertas de Previdência Privada, 

Resseguradores e Corretores de Seguros. 

O Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC tem a função 

de regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas 

de previdência complementar (Fundos de Pensão). 

2.6.2.2 Entidades Supervisoras 

Tem diversas funções executivas, como a fiscalização das instituições sob 

sua responsabilidade, assim como funções normativas, com o intuito de 

regulamentar as decisões tomadas pelas entidades normativas ou atribuições 

outorgadas a elas diretamente pela Lei.  

As entidades supervisoras do nosso Sistema Financeiro são o Banco Central 

do Brasil – BACEN, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a Superintendência 

de Seguros Privados – SUSEP e a Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC. 

O Banco Central do Brasil – Bacen é uma autarquia federal que tem como 

principal missão institucional assegurar a estabilidade do poder de compra da 

moeda nacional e um sistema financeiro sólido e eficiente. Tem exclusividade na 

emissão de moeda e o presidente e seus diretores são nomeados pelo Presidente 

da República após a aprovação prévia do Senado Federal.  

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM é uma autarquia federal vinculada 

ao Ministério da Fazenda, porém sem subordinação hierárquica. É administrada por 

um Presidente e quatro Diretores nomeados pelo Presidente da República e 

aprovados pelo Senado Federal. Entre suas atribuições estão estimular a formação 

de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários, assegurar e fiscalizar o 
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funcionamento eficiente das bolsas de valores, do mercado de balcão e das bolsas 

de mercadorias e futuros; assegurar o cumprimento, no mercado, das condições de 

utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. 

A Superintendência de Seguros Privados – Susep é o órgão responsável 

pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, 

capitalização e resseguro. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, 

administrada por um Conselho Diretor, composto pelo Superintendente e por quatro 

Diretores. Entre suas atribuições estão fiscalizar a constituição, organização, 

funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, 

Entidades Abertas de Previdência Privada e Resseguradores, na qualidade de 

executora da política traçada pelo CNSP e atuar no sentido de proteger a captação 

de poupança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência 

privada aberta, de capitalização e resseguro. 

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC atua 

como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades 

fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime 

de previdência complementar operado por essas entidades. É uma autarquia 

vinculada ao Ministério da Previdência Social. 

2.6.2.3 Principais Operadores 

Os principais operadores oficiais são o Banco do Brasil, BNDS e a Caixa 

Econômica Federal.  

O Banco do Brasil – BB é uma sociedade de economia mista de capitais 

públicos e privados. É também uma empresa aberta que possui ações cotadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA). O BB opera como agente 

financeiro do Governo Federal e é o principal executor das políticas de crédito rural e 

industrial e de banco comercial do governo. 

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES é uma 

empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio. É 

responsável pela política de investimentos a longo prazo do Governo Federal, 

necessários ao fortalecimento da empresa privada nacional. 
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A Caixa Econômica Federal – CEF é a instituição financeira responsável 

pela operacionalização das políticas do Governo Federal para habitação popular e 

saneamento básico. A CAIXA é uma empresa 100% pública e não possui ações em 

bolsas. Além das atividades comuns de um banco comercial, a CEF também atende 

pelo pagamento do FGTS, PIS e seguro-desemprego, e aos beneficiários de 

programas sociais. 

Também compõem o Sistema Financeiro Nacional, como entidades 

operadoras auxiliares, as entidades administradores de mercados organizados de 

valores mobiliários, como os de Bolsa, de Mercadorias e Futuros e de Balcão 

Organizado. Além das entidades relacionadas acima, também integram o SFN as 

companhias seguradoras, as sociedades de capitalização, as entidades abertas de 

previdência complementar e os fundos de pensão. 

Dentre todas essas apenas Instituições Financeiras Monetárias são as 

autorizadas a captar depósitos à vista do público. Atualmente, apenas os Bancos 

Comerciais, os Bancos Múltiplos com carteira comercial, a Caixa Econômica Federal 

e as Cooperativas de Crédito possuem essa autorização.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO  

3.1 ECONOMIA 

Face aos acontecimentos na esfera econômica mundial das últimas duas 

décadas e a grande conexão com o tema deste trabalho, faz-se mister a 

contextualização econômica global e brasileira.  

Segundo Soros (2008), no inicio dos anos 2000, o mundo vivia uma imensa 

bolha de prosperidade prestes a entrar em colapso. A economia americana vivia um 

ciclo de crescimento que já durava cerca de 60 anos e era fortemente baseado na 

expansão do crédito às famílias. Durante este período, a fim de evitar o surgimento 

ou o agravamento de crises, o governo injetava liquidez no mercado e adotava 

medidas para estimular a economia, facilitando ainda mais a tomada de crédito. 

Segundo ele, ainda, a teoria fundamentalista defendida pelos seguidores do livre-

mercado é de que ele, com pouco ou nenhum controle, se auto-regularia. Nesse 

movimento iniciado na década de 60 até mesmo as agências reguladoras foram 

desestatizadas. 

Sobre este movimento Mattos (2015, p. 1068) evidencia: 

[...] foi feito um enorme lobby no Congresso, tendo sido aprovada o 
Financial Services Modernization Act em 1999, revogando todos os 
dispositivos da Lei de 1933. Por essa nova Lei, o Fed passa a ter uma 
função de supervisão secundária (umbrella supervisor), sendo que a própria 
instituição financeira seria a responsável por realizar a supervisão principal 
de suas atividades, por meio de controles internos. 

Nesse momento as taxas de juros nos EUA estavam em níveis baixíssimos 

e havia um movimento de valorização imobiliária. Desde 2001, com a crise na bolsa 

causada pelas empresas de tecnologia, esse mercado vinha ganhando grandes 

incentivos governamentais. Mais uma vez, a população estava cada vez mais 

endividada.  A partir de 2003 o crédito também foi facilitado às pessoas sem renda, 

sem emprego e com histórico ruim de crédito. Enquanto o cenário de baixas taxas 

de juros e a valorização imobiliária se mantinha, a estratégia tinha sucesso, também 

decorrente dos sucessivos refinanciamentos e rolagens de dividas possíveis 

contratualmente.  

Entre 2008 e 2009 essa bolha estourou. Os maiores bancos da América e no 

restante do mundo quebraram ou necessitaram de socorro financeiro. Conforme 
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Crespo (2013), o Estado americano injetou, até o ano de 2013, U$ 2,3 trilhões na 

economia, sendo que U$ 1,9 trilhão ficou retido nos bancos em forma de reserva. 

Tão grande falência de algo que se mostrava eficiente há tanto tempo é explicada 

pela falha, negligência ou até mesmo inexistência de modelos de medição de risco. 

Nesse momento, nem as autoridades financeiras, nem os bancos e nem mesmo as 

agência reguladoras entendiam os instrumentos financeiros utilizados pelo mercado 

e, por conseqüência o risco que eles ofereciam. 

Está falha culminou na chamada crise do subprime. Segundo Mattos (2015, 

p. 1276): 

A partir da década de 1980, bancos observaram nas classes mais baixas 
um nicho de mercado a ser explorado. Em decorrência dos históricos de 
baixo crédito e baixa renda das famílias (consumidores com grandes riscos 
de contraparte, ou seja, risco de não adimplirem os contratos), os juros 
cobrados poderiam ser (e de fato foram) abusivos e predatórios. Vendiam-
se produtos financeiros complexos para clientes de alta renda, suportados 
pela diversificação das hipotecas que cobravam altos juros de clientes de 
baixa renda – e os bancos passaram, então, a obter mais renda de produtos 
financeiros do que do spread bancário.   

Mattos (2015, p. 1301) ainda especifica para o mercado imobiliário da época: 

[...] o chamado subprime é o ramo do mercado de crédito imobiliário, 
embora existente também em outras áreas, considerado de terceira linha ou 
mesmo podre – alguns dos tomadores eram chamados de NINJA’s, uma 
sigla em inglês para No Income, No Jobs or Assets, que em português 
significa “sem renda, emprego ou ativos/patrimônio”. Em resumo: os bancos 
concediam crédito para pessoas sem perspectiva de honrá-los. 

Na outra ponta esses créditos de alto risco eram securitizados, 

transformados em derivativos e negociados em mercado financeiro para fortalecer o 

fluxo de caixa dos bancos, já que essas dívidas dificilmente eram liquidadas. Em 

virtude da cegueira generalizada do mercado, as análises de risco foram ignoradas e 

esses títulos foram classificados com Rating AAA. Mesma classificação dada, por 

exemplo, a títulos da dívida americana. Com uma avaliação tão positiva, esses 

títulos fizeram sucesso com investidores em todo o globo.  

Para Soros (2008), a engenharia financeira atrelada às operações em 

questão atingiu tais alturas de complexidade que os reguladores não podiam mais 

calcular os riscos e passaram a confiar nos modelos de gestão de risco das 

Instituições Financeiras. As empresas de rating seguiram um caminho semelhante 

na avaliação de instrumentos financeiros sintéticos, obtendo consideráveis receitas 

adicionais com a sua proliferação. Em suma, instrumentos financeiros e as técnicas 
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de gestão de riscos basearam-se na falsa premissa de que, no comportamento do 

mercado, desvios da média ocorrem de forma aleatória. 

Em 2005, a taxa de juros aumentou para conter a inflação que pressionada 

os preços no país. Como as taxa de juros das hipotecas para os clientes de risco 

eram variáveis, a insolvência aumentou significativamente. Nesse momento os 

grandes bancos de investimento recuperavam os imóveis que, teoricamente, 

continuariam se valorizando. Porém esse número de clientes era muito grande e 

mais e mais casas ficaram disponíveis no mercado, fazendo com que os preços 

despencassem. Até mesmo as famílias com condições de manter suas hipotecas 

começaram a abandonar suas casas, já que os valores dos imóveis se tornaram 

muito menores que os de suas hipotecas.  

A conseqüência foi o congelamento do sistema financeiro. Além do fator 

inadimplência, os bancos comerciais não conseguiam mais fazer financiamentos e 

assim não possuíam mais hipotecas para vender aos bancos de investimento. 

Bancos de investimento não conseguiam mais vender seus títulos podres a 

investidores e investidores já tinham quantidades absurdas desses títulos, que se 

desvalorizavam do dia para a noite.  

Como dito inicialmente os estragos foram mundiais. Governos em todo o 

mundo tiveram que agir para conter a quebra de diversas Instituições Financeiras, a 

diminuição das atividades industriais, o aumento no desemprego e muitos outros 

efeitos colaterais ocasionados pelas práticas elencadas e pela desconfiança geral no 

modelo econômico mundial – que se mostrou fragilizado.  

Conforme levantamento de Pochmann (2015), o mundo continua sofrendo 

conseqüências advindas da referida crise: 

Se comparar os períodos anterior (2000-2008) e posterior (2009-2014) à 
crise de dimensão global de 2008, percebe-se claramente como houve 
queda importante no patamar de expansão das economias no mundo. No 
período pré-crise, por exemplo, a economia mundial crescia 4,1% como 
média anual, ao passo que no período posterior à crise reduziu para 2,9% 
ao ano, em média. Com isso, a taxa média de crescimento no período após 
o ano de 2008 passou a ser cerca de 70% do que vinha registrando até a 
crise.  

O Brasil não foi exceção e também foi afetado. Como pode-se observar no 

gráfico 1, quando se iniciou a crise dos subprimes, o país vinha de um período de 

crescimento intenso. O mercado interno vinha se fortalecendo através do também 

aumento da oferta de crédito e políticas de distribuição de renda. Os primeiros sinais 

sentidos foram na indústria: com a conseqüente desaceleração da economia 
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mundial as exportações diminuíram. A cautela dos investidores também aumentou e 

contribuiu para a retração. A produção industrial na época a diminuir cerca de 20%.  
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Gráfico 1 - Variação do PIB Brasileiro 
FONTE: elaborado pela autora com base em dados IBGE 

Conforme observado por Gasparin (2011), a reação do governo foi rápida. 

Através de políticas monetárias e fiscais expansionistas incentivou ainda mais o 

consumo e a produção nacional. O CMN e o BACEN adotaram várias medidas para 

tentar conter os efeitos da crise financeira internacional dentro do país: os juros 

foram reduzidos, ampliou-se o acesso às ferramentas de redesconto, permitiu-se 

que o BACEN interviesse no esquema de remuneração de administradores dos 

bancos, retirou-se por um tempo as exigências de regularidade fiscal e até mesmo 

se dispensou o recolhimento do depósito compulsório. A taxa SELIC – que baliza o 

mercado do crédito no Brasil – caiu rapidamente de 13,75% para 8,75% ao ano, 

conforme gráfico 2.  
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Gráfico 2 - SELIC 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados do Banco Central do Brasil 

Os bancos, principalmente os públicos, tiveram papel essencial nessa ação. 

Houve redução de taxas de juros e ampliação da oferta de crédito. Isso foi 

fundamental para a economia se manter aquecida. Para Brei e Schclarek apud 

Mattos (2015): 

É certo que a comparação direta de eficiências entre bancos públicos e 
privados não é justa, vez que os primeiros não buscam somente o lucro, 
mas também algum objetivo definido politicamente e que não é 
devidamente atendido pela iniciativa privada. Inclusive, estudos sugerem 
que, em períodos de crise, bancos públicos são menos avessos ao risco, 
ampliam a concessão de empréstimos, e tem papel fundamental em impedir 
a propagação de colapsos financeiros para o lado real da economia, bem 
como em servir de âncora no período de recuperação pós-crise. Em suma, 
bancos públicos são fulcrais para execução de quaisquer políticas 
monetária e fiscal bem sucedidas em períodos de quebras financeiras 

Ainda conforme gráfico 2, em 2012, para enfrentar mais desdobramentos no 

cenário internacional, esse movimento foi ainda mais intenso. Com mais uma 

intervenção do governo, atuando novamente junto aos bancos públicos, reduzindo 

expressivamente os juros bancários. Na época a taxa SELIC chegou a seu menor 

patamar, 7,25% a.a.. Porém esse período de prosperidade baseado apenas no 

consumo se mostrava com os dias contados. A inflação, conforme pode-se constatar 

no gráfico 3, começou a subir forçada pelo aumento do consumo das famílias. 

Conforme histórico das taxas de juros divulgado pelo BACEN, o governo começou 

nova onda de aumentos na SELIC, desacelerando a economia e, finalmente em 

2014, a variação negativa do PIB evidenciou uma crise econômica nacional.  
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Gráfico 3 - IPCA – Variação Anual 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados IBGE 

Como visto anteriormente, o país possui um sistema financeiro muito bem 

regulamentado e definido.  Isso ajudou o país a minimizar os efeitos imediatos da 

crise, porém, criaram um problema de longo prazo para os bancos. Como observado 

por Mattos (2015, p. 2032): 

As críticas de matiz econômico constatam que os bancos brasileiros não 
são tão eficientes quanto por vezes se pensa. Por exemplo, os bancos 
brasileiros encontram condições de mercado muito mais favoráveis que 
instituições em outros países. Existe, também, uma saturação 
anticompetitiva de mercados e o impedimento de modernização pró-
competitiva. E o caráter conservador adotado pelo Banco Central, muitas 
vezes, acaba por acentuar essas características. 

Com a alta da taxa SELIC, a taxa de captação para o setor bancário ficou 

mais cara, entretanto, muito recurso fora aplicado com taxas reduzidas durante os 

períodos em que a mesma estava em patamares menores. Tais fatores diminuíram 

em demasia o spread bancário. Além disso, o atual cenário de recessão trouxe 

desemprego e diminuição na atividade industrial, aumentando os índices de 

inadimplência bancária. Para contornar a situação, além do rigor na cobrança e nos 

controles de risco a única solução é a inovação. 
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3.2 MERCADO 

3.2.1 Instituições financeiras convencionais 

As Instituições Financeiras exercem papel fundamental nas economias 

mundiais. Sem a sua existência, seria extremamente complexo relacionar as 

necessidades dos agentes do mercado: poupadores teriam que guardar suas 

economias em casa, sem qualquer tipo de segurança ou retorno de capital, já os 

investidores teriam que juntar economias por anos para realizarem seus projetos, ou 

então buscar vários poupadores individualmente para financiar seus investimentos. 

Como citado por Silva (2014, p. 6) “a maior produtividade da economia resulta do 

fato de que potenciais poupadores (agentes superavitários) e os potenciais 

investidores (agentes deficitários) possam se complementar, de modo que os dois 

tenham suas necessidades atendidas”.  Ao longo dos anos, os Sistemas Financeiros 

de cada país foram se adaptando às necessidades individuais, tornando-se cada vez 

mais sólidos, cada um com suas características e complexidades próprias, mas 

nunca fugindo da premissa inicial da intermediação financeira.  

O mercado bancário brasileiro, a exemplo de todos os demais, possui 

peculiaridades, sobressaindo duas características marcantes: alta concentração e 

altos spreads. Como justificativa à primeira delas, dados do Banco Central do Brasil 

e da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito ressaltam 

que o número de Instituições Financeiras foi de quase 250 em 1994, para apenas 

um pouco mais de 170 em 2015. A ausência ou não de barreiras de entrada é um 

critério base para a determinação do nível da concorrência entre os participantes de 

qualquer mercado. No setor bancário não seria diferente e por isso pode-se dizer 

que a livre concorrência entre os bancos apresenta-se de forma mais agressiva em 

países com menor restrição a atividade bancária e à entrada de novos concorrentes. 

Como visto já visto neste trabalho, o país tem um Sistema Financeiro Nacional 

altamente regulamentado e protegido. Isso, também como já visto, é ponto positivo 

em momentos de crise, mas é um dos fatos geradores dessa concentração. No país, 

o foco da concorrência tradicional são os bancos comerciais, voltados ao 

atendimento ao público através de suas agências espalhadas por todo o território 

nacional. A figura 8 demonstra uma situação ainda mais preocupante onde apenas 

quatro instituições dominam mais de 70% do mercado. 
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Figura 8 - Concentração bancária 
Fonte: www.economia.estadao.com.br 

Mattos (2015, p. 2734) ainda observa outro fator que vem se agravando no 

mercado: 

Os bancos brasileiros se utilizam de seu tamanho para ampliar suas bases 
de atuação, mesmo que isso se dê em níveis ineficientes – como pelo 
aumento excessivo no número de agências ou pela criação de muitos 
fundos de investimento independentemente da qualidade na gestão – 
criando barreiras à entrada de novos concorrentes. Afasta-se a 
concorrência de possíveis novos entrantes pela introdução de novos custos 
na indústria, mesmo que esses custos sejam ineficientes para as grandes 
instituições já atuantes no setor. Por fim, há o movimento de bloqueio de 
modernização pró-competitiva. Trata-se, aqui, de práticas mais conhecidas 
no direito concorrencial, como a negação de acesso a dadas infraestruturas, 
colusão tácita, entre outras, e o resultado é o impedimento de modernização 
do setor. Exemplos dados são o da negativa de acesso de outras 
instituições ao sistema de pagamentos e, ainda, comportamentos 
estratégicos que aumentaram tarifas no setor bancário nacional. Observa-se 
a margem de ganhos dos bancos pela evolução dos spreads brasileiros em 
comparação aos outros países. 

A segunda característica marcante do mercado bancário brasileiro é 

justamente a observada no final da citação acima: os altíssimos spreads praticados. 

Como demonstra o gráfico 4, o Brasil possui, conforme estudo realizado pelo Banco 

Mundial (2015), a terceira posição entre todos os países pesquisados. 
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Gráfico 4 - Spread Bancário 
 Fonte : http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LNDP 

A justificativa geralmente dada para que o spread bancário seja mais de 20 

pontos superior à média mundial é o ambiente de negócios no Brasil, com altos 

impostos e risco de inadimplência relativamente elevado. Porém, a 

desproporcionalidade nas altas taxas cobradas pelos empréstimos no Brasil é 

evidenciada por Costas (2015): 

Em 2014, os juros bancários para as operações com pessoas físicas por 
exemplo, subiram 5,4 pontos percentuais, em média – três vezes mais que 
a alta da Selic no período (1,75 ponto porcentual). Já a taxa de captação 
dos bancos para operações desse tipo ficou praticamente estável. 

Outra passagem de Costas (2015) destaca os altos lucros auferidos pelos 

bancos no Brasil: “apesar da desaceleração econômica, a rentabilidade sobre 

patrimônio dos grandes bancos de capital aberto no Brasil foi de 18,23% em 2014 – 

mais que o dobro da rentabilidade dos bancos americanos (7,68%)”.  

Este conjunto de características faz do mercado bancário brasileiro um 

ambiente bastante peculiar, com características muito particulares tanto no âmbito 

operacional quanto no âmbito negocial, demandando cautela e conhecimento para 

atuação no ramo. Diante do exposto, pode-se dizer que fica evidente a presença da 
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força competitiva “rivalidade entre concorrentes atuais”, apontada por Porter (2008), 

ilustrada na figura 4 e explicada através do quadro 1. 

3.2.2 Fintechs 

O termo fintech surgiu da fusão dos termos “finanças” e “tecnologia”. Esse 

anglicismo é o termo responsável por representar as empresas que se utilizam de 

grande base tecnológica para atuar no ramo financeiro. Inovação, serviço 

tecnológico e operação totalmente digital são as bases do conceito de fazer 

negócios desse tipo de empresa. As fintechs estão presentes hoje em todo o mundo 

e no Brasil não poderia deixar de ser diferente. De acordo com Desidério (2016), o 

país conta com mais de 130 empresas do gênero. 

Buscar uma data de nascimento exata para essa tendência é uma tarefa 

complicada, visto que as fintechs não são tão recentes quanto parecem. Elas 

surgiram no mercado na mesma onda das “ponto.com” no final dos anos 90. 

Obviamente, ofuscadas pelas crises econômicas mundiais a partir de 1998, essas 

empresas ficaram em segundo plano e contam com poucas sobreviventes dessa 

época de pioneirismo, sendo talvez o Paypal seu maior expoente ainda em 

atividade. Apenas a partir do final da crise dos bancos em 2008 é que esse modelo 

de negócios tomou formas mais ambiciosas. Um relatório da consultoria Accenture 

mostra que o investimento realizado para a fundação e estruturação de fintechs pelo 

mundo praticamente triplicou de 2013 para 2014, quando as cifras saíram de 

USD4,05 bilhões para USD12,2 bilhões.  

O que essas cifras expressam é que essa tendência veio para ficar. 

Utilizando-se das suas bases tecnológicas as fintechs aboliram o conceito de sede 

física, agências, pontos de atendimento. Esse novo modelo de negócio está 

balançando as bases de setores como pagamentos móveis, transferências de 

valores, empréstimos, captação de capital, seguros e até gestão de patrimônio. 

As fintechs estão diretamente conectadas com os clientes a todo tempo, via 

aplicativos em smartphones, tablets, computadores. O cliente, seja ele pessoa física 

ou jurídica, pode acessá-las de qualquer lugar, a qualquer momento. Com essa 

plataforma virtual de operações, elas conseguem também levar o custo com pessoal 

a um patamar mínimo.  
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Esse contato direto entre a empresa e o cliente foi em muito facilitado pela 

expansão do mercado de smartphones e pacotes de dados, que mudaram 

progressivamente os hábitos de consumo das pessoas. Os clientes fazem compras 

enquanto esperam pelo ônibus, conferem as entregas das encomendas enquanto 

aguardam na fila do fastfood e por que não fariam operações financeiras com essa 

mesma facilidade?  

Facilidade e eficiência. Esse binômio já seria suficiente para alavancar os 

negócios das fintechs junto aos seus públicos-alvo e fazer a prometida reviravolta no 

mercado de serviços financeiros, mas há ainda outro fator igualmente importante 

que pode ser adicionado à equação: baixo custo. Para incomodar ainda mais os 

tradicionais e gigantes da indústria financeira as novatas conseguem oferecer toda a 

facilidade por um preço mais baixo. Seja nos serviços prestados ou no custo do 

dinheiro. Nas palavras de Bradaschia apud Desidério (2016): “As fintechs estão 

muito baseadas no ganho de eficiência desse mercado. Elas são enxutas então 

conseguem competir com preço, diferentemente dos bancos que têm uma estrutura 

enorme com vários produtos”. 

No Brasil as fintechs podem ser divididas em alguns grupos de atuação, 

como por exemplo: pagamentos, seguros, investimentos, gestão financeira, gestão 

contábil, empréstimos e negociações, microfinanças, plataformas de crédito, funding, 

dentre outras atividades. Um mapeamento realizado pela FintechLab distribuiu as 

startups brasileiras de negócios financeiros conforme a figura 9: 
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Figura 9 - Radar finthecs no Brasil 
Fonte: www.fintechlab.com.br (2016) 

O interessante é que nesse mercado as empresas não estão focadas na 

quantidade de serviços oferecidos, mas na sua qualidade. São serviços bem 

específicos e delimitados. Nenhuma dessas empresas abarca a quantidade de 

serviços oferecidos por um banco tradicional, mas cada uma busca a excelência no, 

provavelmente único, serviço oferecido.  

Na figura 10, publicada pelo Finnovation, fica mais claro como as fintechs 

brasileiras focam seus serviços e podem influenciar nos negócios dos bancos 

tradicionais ao utilizar o site do Banco Itaú plataforma de exploração: 
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Figura 10 - Fintechs brasileiras 
Fonte: www.finnovation.com.br (2016) 

A Nubank talvez seja o expoente mais conhecido das fintechs brasileiras. A 

sua principal inovação para concorrer com os participantes tradicionais do mercado 

de cartões de crédito foi oferecer um cartão sem a cobrança de taxas de anuidade e 

outras tarifas básicas deste mercado, além de oferecer juros mais baixos para seus 

clientes. Em menos de seis meses de operação a Nubank já contava com mais de 

100 mil clientes. Exemplos que talvez não sejam tão conhecidos também merecem 

atenção. A ContaSuper está focada em clientes que ou ainda não têm conta 

bancária ou não estão satisfeitos com os serviços oferecidos por sua conta atual. 

Sua participação no mercado chamou a atenção de um dos gigantes do setor 

bancário mundial e seus serviços foram adquiridos pelo Santander em março desse 

ano (2016). Outra fintech que merece atenção, dentre várias, é a Geru. Ela 

desenvolveu uma plataforma online especializada em empréstimos e oferece juros 

mais baixos aos clientes.   

Essa nova realidade no mercado financeiro veio para ficar. Porém, as 

adversidades do mercado, barreiras legais e situações macroeconômicas podem 

interromper ou limitar o seu ciclo de crescimento. As fintechs exemplificam de 
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maneira bastante efetiva a força competitiva “ameaça de novos entrantes” descrita 

por Porter (2008), assim como o seu portfólio arrojado evoca outra força, a “ameaça 

de produtos substitutos”. Determinar se elas tomarão o lugar dos bancos, se serão 

incorporadas ou irão trabalhar em parceria com os bancos ainda é uma tarefa 

bastante difícil. 

3.3 INADIMPLÊNCIA 

Possuir uma carteira de crédito saudável é tão importante para os bancos 

quanto fazer o crédito chegar ao consumidor. A inadimplência é intrínseca às 

operações de crédito e o que se busca não é a sua extinção, mas o equilíbrio entre 

os níveis de risco e os retornos esperados. Conforme especifica Solomom e Pringle 

apud Silva (2014), não se trata apenas de maximizar vendas e reduzir perdas com 

devedores insolventes. 

Mais importante do que definir um crédito inadimplente é definir um crédito 

problemático. Esses são aqueles que apresentam dificuldades de serem recebidos e 

podem gerar perdas ao credor. Silva (2014, p.430) define créditos problemáticos 

como “aqueles que apresentam dificuldades de serem recebidos e consequentes 

perdas para o credor”. 

A partir desta percepção pode-se concluir que, tão importante quanto uma 

cobrança eficiente, é trabalhar na prevenção de créditos problemáticos. Esse é o 

ponto de partida para ajustar as normas e políticas de crédito. Para tanto, é 

fundamental o entendimento de suas causas, que podem ser separadas em duas 

categorias: decorrentes de erros do próprio credor ou decorrentes de fatores não 

controlados por este. 

A primeira são efeitos de erros do próprio credor. Começando pela análise 

financeira inadequada: o levantamento não eficaz dos dados do cliente gera uma 

analise de crédito que não condiz com sua real capacidade. Para prevenir isso o 

credor deve possuir sistemas sempre atualizados com as situações que o mercado 

apresenta, funcionários tecnicamente preparados e processos de avaliação bem 

definidos. A estruturação da operação é outro fator onde o credor pode falhar. 

Prazos, a finalidade, o valor das prestações e garantias exigidas devem ser 

adequadas à capacidade de pagamento, aos objetivos do cliente de curto e longo 

prazo e ao cenário econômico atual e futuro. Por último, vem o gerenciamento 
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inadequado. É importante uma revisão periódica da capacidade do cliente e 

acompanhamento sistemático das operações vigentes, tendo conhecimento sempre 

atualizado de sua vida financeira e hábitos. 

A segunda categoria envolve os fatores não controlados pelo credor. São as 

ameaças que o mercado oferece. Eventos externos podem ser adversos e atingir 

diretamente as operações da empresa e a capacidade de seus clientes honrarem 

suas obrigações. Alguns fatores são: 

(i) econômicos, estão ligados a itens como crescimento ou retração da 

economia, política de juros e aumento do desemprego, por exemplo; 

(ii)  reguladores, como impostos, política salarial, e regulamentação, de certo 

modo estão ligados aos econômicos e não são menos importantes; 

(iii)  ambientais como secas e enchentes, entre outros, e 

(iv)  tecnológicos, como mudanças bruscas de hábitos, também têm 

merecido atenção recente.  

Todos estes itens devem fazer parte da percepção estratégica da empresa, 

para que ela possa estar atualizando seus instrumentos de análise de crédito e seus 

sistemas de acompanhamento. 

Como descrito, conhecer o cliente e a situação do mercado é essencial para 

a o bom gerenciamento de uma carteira de crédito. A seguir será analisado, com 

base em estudos de empresas ligadas a informações de crédito, o perfil atual da 

inadimplência Brasil. 

Pesquisa da Serasa Experian (2014) demonstrou dados importantes. O 

primeiro deles ligados a maturidade. Conforme pode-se observar na figura 11 

abaixo, existe tendência de queda nos índices de inadimplência de acordo com o 

aumento da idade: 

 

Figura 11 - Inadimplência por idade 
Fonte: www.meubolsofeliz.com.br (2016) 
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Analisando o fato, pode-se chegar à conclusão de que o aumento da 

maturidade profissional e estabilidade familiar é fator importante para a análise de 

uma concessão de crédito. Outra inferência que pode ser feita a partir dos dados 

apresentados é o fato de que clientes mais maduros tendem a ser menos 

inadimplentes, pois um histórico de crédito ruim inviabilizaria uma concessão futura, 

ou seja, operações concedidas a tomadores mais velhos contam com mais 

subsídios acerca do comportamento do cliente e são, portanto, mais seguras,  

enquanto que para clientes mais jovens, muitas vezes não há histórico consolidado 

para referência na concessão ou ele é demasiado curto para fornecer informações 

relevantes. 

A mesma pesquisa também traz informações acerca do perfil 

socioeconômico das pessoas inadimplentes no país. De acordo com o estudo, 

jovens adultos da periferia representam 23% dos devedores. Junto com eles se 

encontram a massa trabalhadora urbana com mais 17% do total. Do outro lado se 

encontram o grupo de experientes urbanos de vida confortável, e a elite brasileira 

que juntos têm apenas 6% do total da inadimplência no Brasil.  

Outra pesquisa importante foi divulgada pelo SPC Brasil (2012) e busca 

explicar o comportamento de adimplência e inadimplência a partir da classe 

econômica do tomador de crédito. Ela usa o Critério Brasil para separação de 

classes econômicas definido pela ABEP – Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa que é usado como padrão para pesquisas no país. O critério “enfatiza sua 

função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando 

a pretensão de classificar a população em termos sociais. A divisão de mercado 

definida é exclusivamente de classes econômicas” (ABEP, 2008). As famílias são 

classificadas através de um sistema de pontuação que além de considerar o valor da 

renda, trata pontos como educação, posse de bens, ocupação, entre outros. O 

gráfico 5 apresenta resultados apresentados pela pesquisa. 
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Gráfico 5 - Inadimplência por classe econômica 
Fonte: www.meubolsofeliz.com.br 

De acordo com a pesquisa, pertencer à classe C, ser autônomo, ter gasto 

fixo com aluguel e possuir baixa escolaridade são algumas das características dos 

consumidores inadimplentes. O levantamento revela que 47% dos devedores estão 

concentrados entre os consumidores da classe C. Por outro lado, pertencer às 

classes A, D ou E, traz maior correlação com o fato de manter as contas em dia. 

Consumidores das classes A e E, representam apenas 3% dos inadimplentes 

pesquisados. Fica claro também que nível de escolaridade dos consumidores e a 

estabilidade que possuem no emprego têm grande impacto sobre a capacidade de 

honrar dividas. Se por um lado, a parcela de consumidores adimplentes com nível 

superior é de 27%, por outro, o percentual destes mesmos consumidores entre a 

amostra de inadimplentes cai para 16%. Obviamente, o nível de educação é fator 

preponderante no comportamento dos tomadores. Pessoa com maior nível escolar 

tender a possuir maiores rendas, mais acesso a informação e melhor capacidade de 

planejamento financeiro.  

A inadimplência estar concentrada nos extratos médios da sociedade está 

claramente ligado ao passado recente da economia do país. Esses brasileiros 

passaram a ter acesso a crédito barato e desburocratizado sem ter acesso a 

educação financeira e sem desenvolver capacidades de gerenciamento e 

planejamento.  Além dos motivos econômicos essa é uma das grandes causas do 

aumento recente da inadimplência bancária na atualidade. 

Essas definições e estudos deixam bem claro que a base da saúde de uma 
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carteira de crédito é a informação. Só assim é possível trabalhar o crédito de forma 

segura e sustentável. Formas eficientes de cruzar informações do mercado, dos 

clientes e da economia são a solução para se chegar a uma carteira com produtos 

personalizados que maximizem a lucratividade a partir da diminuição do risco. 

Quanto aos números gerais da inadimplência no Brasil, estudo do BACEN 

(2016) demonstra crescimento da inadimplência no crédito total nos últimos cinco 

anos, conforme gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 - Inadimplência nas operações de crédito 
Fonte: www4.bcb .gov.br 

 
 

Ainda acerca das informações do gráfico 6, observa-se que a inadimplência 

no âmbito de pessoa física para crédito livre também cresceu nos últimos cinco 

anos. Trata-se exatamente do tipo de crédito a ser analisado neste trabalho e essa 

informação reforça a importância do desenvolvimento de estratégias para a redução 

da inadimplência e a minimização seus impactos.  
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4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 O PRODUTO 

O CDC da CAIXA é uma linha de crédito para Pessoa Física sem destinação 

específica, ou seja, uma modalidade de crédito pessoal sem comprovação de 

aplicação dos recursos. 

O limite é pré-aprovado – manual ou automaticamente – e, conforme a 

capacidade de pagamento do tomador, disponibilizado na conta do cliente da 

CAIXA, que realiza a contratação nos terminais de Autoatendimento, Internet 

Banking ou Telesserviços. 

O produto possui duas modalidades: CDC Automático e CDC Salário 

(destinado a clientes que recebem crédito salário em conta). Em ambas as 

modalidades a operação é garantida pelo tomador na forma contratual, sem 

necessidade de garantias adicionais. 

4.1.1 Parâmetros 

As operações podem ser contratadas conforme o quadro 4: 

 
Quadro 4 - Operações CDC Automático e Salário, ref. 11/2016 

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados da CAIXA 

4.1.2 Mapeamento do processo 

O processo que envolve toda a vida útil do CDC pode ser divido em três 

subprocessos, de forma a ilustrar mais didaticamente seu fluxo. Segue, figura 12, 

diagrama esquemático: 
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Figura 12 - Fluxo produto CDC 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 

4.1.2.1 Análise 

Trata-se da primeira etapa no processo do produto e envolve os 

procedimentos pertinentes à análise do crédito do cliente. Esta fase se inicia 

mediante demanda por crédito por solicitação do cliente ou, ainda, por avaliações 

automáticas na forma definida pela área Gestora do produto ou comandadas 

espontaneamente pelas Agências. 

Nos casos em que o cliente solicita o crédito e o mesmo não se encontra 

aprovado de forma automática, existe um protocolo de atendimento:  

• Cadastro 

Atualização cadastral completa com os dados do cliente a partir de 

documentação apresentada para identificação e comprovação de renda e 

residência. Tal atualização é feita via interface de comunicação com o SICLI – 

Sistema Cliente CAIXA, ferramenta responsável pelo armazenamento e gestão de 

dados cadastrais dos clientes. Atualmente, estão disponíveis duas interfaces para 

atualização e cadastro de clientes: cadastro.caixa e negócios.caixa.  
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• Avaliação 

Procedimentos da avaliação do crédito propriamente dito, através do sistema 

SIRIC – Sistema de Mensuração de Risco de Crédito, que pode ser acessado por 

sistema próprio ou, também, através da interface negocios.caixa: (i) solicitação pelo 

usuário da realização de pesquisa completa do cliente, que é feita de forma 

automatizada pelo sistema e engloba pesquisa externa (informações de sistemas de 

restrição cadastral – SERASA, SPC, CADIN, etc) e pesquisa de relacionamento 

(informação do histórico de relacionamento do cliente com a CAIXA); (ii)  solicitação 

de avaliação do cliente, que verifica a aprovação geral do cliente e capacidade de 

pagamento para diversos produtos; (iii)  solicitação de avaliação para a operação 

CDC. 

Para os casos de avaliações automáticas, o processo descrito acima é todo 

automatizado e são utilizados dados constantes do cadastro prévio do cliente, 

informações inerentes à sua movimentação na CAIXA e informações externas 

obtidas a partir das pesquisas e, então, realizadas as avaliações. 

As avaliações são realizadas conforme metodologias do Credit Scoring para 

clientes novos e do Behavior Scoring para clientes com mais de 120 de histórico de 

relacionamento na CAIXA. As avaliações migram para os sistemas de concessão em 

até D+2, disponibilizando automaticamente os limites para os clientes. Caso o 

gerente concessor entenda como necessária a redução do limite aprovado ou da 

capacidade de pagamento aprovada, o mesmo deve acompanhar a migração e 

realizar ajuste manual no sistema SICDC – Sistema de Movimentação do Produto 

CDC. 

4.1.2.2 Concessão 

O processo de contratação da operação, estando o crédito aprovado e 

disponibilizado, é realizado pelo cliente nos terminais de Autoatendimento, Internet 

Banking ou Telesserviços. 

O cliente analisa os limites e a capacidade mensal de pagamento autorizada 

e realiza simulações de contratação de forma a adequar o crédito às suas 

necessidades de aplicação e possibilidades de pagamento. O dia de vencimento 

para a modalidade CDC AUTOMÁTICO pode ser elegida pelo cliente, enquanto a 

data de vencimento para a modalidade CDC SALÁRIO será o 5º dia útil ou o dia 
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indicado pelo gerente concessor como dia efetivo do crédito de salário do cliente. A 

primeira prestação ocorre, no mínimo, após 30 dias e, no máximo, 60 dias corridos 

contados a partir da data da contratação. 

Uma vez ajustada a simulação, o cliente procede à contratação através do 

canal escolhido. A assinatura do contrato será substituída pela concordância 

eletrônica das cláusulas gerais do contrato de CDC, por meio da digitação da senha 

da conta, assinatura eletrônica ou aceite de voz. 

O contrato gerado é gravado no SIAPI – Sistema de Aplicações – e o crédito 

ocorre automaticamente, no ato da contratação, na conta do cliente. 

4.1.2.3 Manutenção 

O processo de manutenção do crédito, dentre os três subprocessos, é o 

mais complexo. E pode ser explicado, basicamente, sob duas óticas: 

(a) Contrato em dia: o cliente efetua os pagamentos em dia, honrando as 

condições contratadas, podendo, durante o curso da operação, realizar repactuação 

– alteração de prazo ou solicitação de novo crédito – ou, simplesmente, caminhar 

para a sua liquidação.  

(b) Contrato em atraso: a partir da verificação do atraso, iniciam-se ações 

de cobrança ao cliente, na tentativa de reverter uma possível inadimplência. São 

ofertadas, basicamente, três opções aos clientes nesta situação: adimplência do 

contrato de CDC, mediante o pagamente da(s) parcela(s) em atraso; liquidação à 

vista do contrato; ou, ainda, a contratação de uma operação de renegociação para 

pagamento parcelado de toda a dívida. 

As ações de cobrança não são findadas até que ocorra o pagamento do 

débito, entretanto, existe uma régua de cobrança que prevê quais medidas devem 

ser tomadas em qual momento e situação e a cobrança pode culminar em execução 

judicial. Financeiramente falando, conforme previsto pelo BACEN, após determinado 

prazo de insucesso na reversão da inadimplência, a operação deve ser lançada a 

prejuízo, prejudicando o resultado financeiro da Instituição. Para reduzir os impactos 

de prejuízos decorrentes da inadimplência, a CAIXA realizou nos últimos anos a 

venda de carteiras consideradas de difícil recuperação. Por se tratar de uma política 

recente, não se sabe ainda o exato custo-benefício de tal prática e se a mesma será 

incorporada à rotina de manutenção de créditos. 
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4.1.3 Carteira 

4.1.3.1 Dimensão 

A carteira do CDC da CAIXA, conforme explicitado anteriormente, divide-se 

em duas modalidades: CDC Automático e CDC Salário. Trata-se de uma carteira de 

crédito robusta, com mais de R$6,2 bilhões de ativos distribuídos em mais 2,5 

milhões de contratos.  

A tabela 1 contém as informações da carteira ativa do mês de JUNHO/2016. 

Como carteira ativa, considera-se todo o volume emprestado – adimplente ou 

inadimplente – que não tenha sido contabilizado como prejuízo.  Observa-se 

também que os volumes são maiores para o CDC automático, já que o produto é 

passível de contratação por qualquer cliente aprovado. Já o produto CDC salário é 

restrito a titulares de conta que possuem credito de salário mensal no banco. 

 

Tabela 1 - Carteira CDC 

CARTEIRA CDC 
JUN/2016

VOLUME 
CONTRATADO

QUANTIDADE DE 
CONTRATOS

CDC AUTOMATICO R$ 4.004.069.119,09 1.769.418             
CDC SALARIO R$ 2.252.165.459,58 779.003                

TOTAL R$ 6.256.234.578,67 2.548.421              
Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 

4.1.3.2 Evolução 

Analisando a evolução da carteira ativa do produto desde o ano 2012, 

apresentada no gráfico 7 e na tabela 2, nota-se que a mesma apresentou forte 

crescimento entre os anos de 2012 e 2014, mesmo período em que a empresa – a 

CAIXA – atuou fortemente no segmento do crédito com o programa denominado 

CAIXA MELHOR CRÉDITO. O programa contava com taxas de juros reduzidas, 

propagandas na mídia e mobilização de toda a rede para incremento das 

contratações. A partir de 2014, é visível a desaceleração desta evolução e o início 

de um período de decrescimento que pode ser explicado, principalmente, por três 

fatores: (i) a intensificação da prática de venda de carteiras; (ii)  a consolidação de 

operações inadimplentes em prejuízo; (iii)  a redução no ritmo de contratações em 

virtude de fatores econômicos. 
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Gráfico 7 - Evolução da carteira 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 
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Tabela 2 - Volume carteira 

QUANTIDADE 
DE 

CONTRATOS

VOLUME DA 
CARTEIRA

QUANTIDADE 
DE 

CONTRATOS

VOLUME DA 
CARTEIRA

jan/12 913.579 R$ 1.492.945.157,52 219.337 R$ 450.080.063,09
fev/12 924.793 R$ 1.534.140.461,37 221.922 R$ 469.436.447,68

mar/12 949.766 R$ 1.600.288.056,10 226.675 R$ 495.153.797,73
abr/12 986.794 R$ 1.737.151.959,68 241.969 R$ 589.628.905,83
mai/12 1.041.542 R$ 1.932.575.501,51 270.889 R$ 764.076.585,80
jun/12 1.119.085 R$ 2.134.969.181,73 304.811 R$ 930.144.948,24
jul/12 1.136.631 R$ 2.222.499.756,59 332.665 R$ 1.078.349.209,28

ago/12 1.167.342 R$ 2.328.798.336,53 362.260 R$ 1.220.670.657,17
set/12 1.192.758 R$ 2.411.148.726,18 384.661 R$ 1.312.767.807,97
out/12 1.235.155 R$ 2.530.612.377,66 415.650 R$ 1.445.339.776,20
nov/12 1.272.181 R$ 2.645.872.580,14 445.442 R$ 1.569.917.204,13
dez/12 1.288.823 R$ 2.708.811.600,29 466.605 R$ 1.658.197.166,93
jan/13 1.326.817 R$ 2.799.808.129,58 497.089 R$ 1.778.903.629,11
fev/13 1.369.657 R$ 2.908.496.972,56 525.632 R$ 1.889.495.500,58

mar/13 1.401.739 R$ 2.988.079.246,72 551.281 R$ 1.987.186.347,65
abr/13 1.452.407 R$ 3.107.393.713,71 584.416 R$ 2.100.959.457,23
mai/13 1.497.600 R$ 3.217.043.470,66 613.534 R$ 2.202.474.263,62
jun/13 1.530.681 R$ 3.302.556.972,77 637.568 R$ 2.289.203.131,28
jul/13 1.628.316 R$ 3.367.532.784,82 682.065 R$ 2.363.892.249,20

ago/13 1.681.133 R$ 3.477.325.128,03 714.848 R$ 2.464.950.483,94
set/13 1.710.012 R$ 3.567.965.442,31 740.440 R$ 2.555.369.334,56
out/13 1.747.817 R$ 3.621.423.059,65 767.821 R$ 2.625.648.847,36
nov/13 1.711.661 R$ 3.703.184.166,89 762.224 R$ 2.691.203.587,83
dez/13 1.734.953 R$ 3.757.320.958,94 775.771 R$ 2.732.642.072,96
jan/14 1.768.660 R$ 3.834.152.401,65 792.491 R$ 2.780.234.600,20
fev/14 1.813.495 R$ 3.942.766.499,56 811.718 R$ 2.840.363.557,48

mar/14 1.854.876 R$ 4.048.221.155,44 828.522 R$ 2.887.842.050,56
abr/14 1.904.723 R$ 4.175.200.272,94 851.384 R$ 2.947.518.639,32
mai/14 1.939.113 R$ 4.265.625.626,37 864.307 R$ 2.978.402.077,12
jun/14 1.976.522 R$ 4.361.217.932,92 869.962 R$ 2.965.418.175,79
jul/14 1.990.898 R$ 4.377.261.627,90 871.141 R$ 2.937.068.577,36

ago/14 2.023.033 R$ 4.492.959.581,55 876.131 R$ 2.947.993.318,92
set/14 2.049.071 R$ 4.557.225.473,99 879.598 R$ 2.936.216.911,25
out/14 2.070.126 R$ 4.600.560.560,49 882.344 R$ 2.911.131.569,02
nov/14 2.077.163 R$ 4.634.525.557,42 880.749 R$ 2.880.285.476,62
dez/14 2.073.520 R$ 4.627.485.305,58 873.900 R$ 2.823.217.938,25
jan/15 2.094.842 R$ 4.699.781.697,18 878.542 R$ 2.812.829.469,45
fev/15 2.137.581 R$ 4.804.625.850,48 881.347 R$ 2.795.423.030,21

mar/15 2.197.396 R$ 4.875.890.540,79 902.136 R$ 2.788.807.714,09
abr/15 2.208.685 R$ 4.925.968.303,30 904.652 R$ 2.779.994.166,51
mai/15 2.221.200 R$ 4.963.312.400,75 907.203 R$ 2.769.841.572,15
jun/15 2.030.212 R$ 4.560.203.946,92 857.703 R$ 2.633.436.712,01
jul/15 2.086.306 R$ 4.622.177.428,05 874.959 R$ 2.633.283.779,91

ago/15 2.122.110 R$ 4.710.167.277,92 881.196 R$ 2.641.610.414,15
set/15 2.149.414 R$ 4.781.203.316,86 883.513 R$ 2.644.961.404,37
out/15 2.054.036 R$ 4.495.595.187,85 857.320 R$ 2.511.741.677,24
nov/15 1.994.783 R$ 4.534.417.347,77 827.694 R$ 2.479.078.901,20
dez/15 1.981.851 R$ 4.504.095.530,12 815.223 R$ 2.423.339.125,16
jan/16 1.993.578 R$ 4.547.883.693,98 813.345 R$ 2.408.321.553,38
fev/16 2.004.478 R$ 4.590.770.357,63 810.771 R$ 2.392.015.359,72

mar/16 2.004.478 R$ 4.590.770.357,63 810.771 R$ 2.392.015.359,72
abr/16 1.823.503 R$ 4.125.313.992,93 776.452 R$ 2.253.902.079,48
mai/16 1.803.109 R$ 4.088.505.388,19 779.599 R$ 2.260.171.022,58
jun/16 1.769.418 R$ 4.004.069.119,09 779.003 R$ 2.252.165.459,58

CDC SALÁRIO

MÊS/ANO

CDC AUTOMÁTICO

 

Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 
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4.1.3.3 Inadimplência do produto 

A inadimplência, conforme já tratado na fundamentação teórica do presente 

trabalho, é um fator intrínseco de uma carteira de crédito. Com o CDC da CAIXA não 

seria diferente. Entretanto, apesar de se tratar de um fenômeno inerente a tal tipo de 

produto, faz-se necessária a gestão de seus números de forma sistemática para fins 

de averiguação da sustentabilidade da operação. 

O gráfico 8, elaborado a partir das tabelas 2 e 3, contém os índices de 

inadimplência do produto desde 2012. Importante ressaltar que para cálculo de tal 

índice são considerados os contratos com atrasos superiores a 90 dias ainda não 

contabilizados como prejuízo pela Instituição Financeira. A partir de sua análise, 

pode-se concluir que a carteira do CDC Salário é mais saudável que a carteira do 

CDC Automático, corroborando, portanto, com a política de comercialização do 

produto, que prevê melhores condições de contratação para a opção em que o 

cliente recebe crédito salário em conta na Instituição. Quanto ao desempenho no 

tempo, verifica-se redução do índice de inadimplência durante o ano de 2012, 

provavelmente em virtude do rápido e expressivo aumento da carteira e, após este 

período até o final do ano de 2014, nota-se estabilização deste índice. A partir deste 

período, notam-se conturbações no indicativo. Tais movimentos podem ser 

explicados pelos mesmos motivos relatados no que tange as oscilações observadas 

na carteira. Ressalta-se que o crescimento da inadimplência verificado após junho 

de 2015 é bastante preocupante e que a tendência de alta na inadimplência da 

carteira nos remete à busca de soluções para a questão, ratificando, assim, o 

propósito deste trabalho. 

 

Gráfico 8 - Índice de Inadimplência 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 
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Tabela 3- Volume carteira Inadimplente 

QUANTIDADE DE 
CONTRATOS 

INADIMPLENTES

VOLUME DA 
CARTEIRA 

INADIMPLENTE

QUANTIDADE DE 
CONTRATOS 

INADIMPLENTES

VOLUME DA 
CARTEIRA 

INADIMPLENTE

jan/12 150.386 R$ 279.623.477,82 21.359 R$ 51.128.304,77
fev/12 148.844 R$ 276.554.429,85 21.462 R$ 51.846.249,23

mar/12 148.291 R$ 274.819.154,01 21.599 R$ 53.377.260,89
abr/12 150.995 R$ 280.462.213,86 22.398 R$ 55.811.906,42
mai/12 153.615 R$ 286.502.769,70 23.279 R$ 58.791.437,56
jun/12 177.580 R$ 326.712.276,65 28.610 R$ 71.377.203,43
jul/12 154.026 R$ 292.621.194,87 24.514 R$ 64.462.089,30

ago/12 151.067 R$ 293.759.875,49 24.325 R$ 65.161.605,31
set/12 150.325 R$ 301.295.242,62 24.355 R$ 66.215.612,92
out/12 153.390 R$ 317.536.899,35 24.913 R$ 70.599.789,23
nov/12 165.545 R$ 350.222.476,19 27.120 R$ 80.901.751,64
dez/12 174.489 R$ 378.622.496,46 29.608 R$ 94.348.103,09
jan/13 197.076 R$ 438.533.793,70 36.010 R$ 124.129.405,08
fev/13 189.299 R$ 426.739.228,31 34.762 R$ 123.369.355,64

mar/13 194.758 R$ 447.918.981,74 37.635 R$ 139.140.168,86
abr/13 204.555 R$ 478.082.987,62 43.308 R$ 165.508.150,90
mai/13 215.830 R$ 511.185.342,60 48.521 R$ 191.797.431,79
jun/13 221.996 R$ 526.804.678,42 53.193 R$ 215.322.645,23
jul/13 218.508 R$ 523.146.884,66 55.391 R$ 229.740.507,49

ago/13 227.046 R$ 544.565.775,21 60.779 R$ 254.956.088,68
set/13 226.552 R$ 548.521.245,88 62.890 R$ 266.231.451,47
out/13 230.459 R$ 560.036.148,47 65.295 R$ 278.337.450,33
nov/13 236.875 R$ 571.250.336,77 68.394 R$ 292.551.063,26
dez/13 244.950 R$ 589.133.655,86 71.098 R$ 303.507.997,15
jan/14 242.759 R$ 583.499.454,07 70.088 R$ 299.560.167,31
fev/14 245.542 R$ 590.908.850,55 70.262 R$ 299.297.797,13

mar/14 250.961 R$ 602.685.284,99 70.847 R$ 299.560.556,10
abr/14 260.523 R$ 624.637.540,12 74.625 R$ 310.247.969,99
mai/14 268.468 R$ 645.196.249,21 75.683 R$ 312.795.759,98
jun/14 273.432 R$ 653.436.583,47 79.700 R$ 324.348.266,60
jul/14 279.952 R$ 669.329.234,56 79.927 R$ 325.627.114,56

ago/14 281.740 R$ 680.889.895,33 80.347 R$ 328.589.975,05
set/14 283.396 R$ 692.417.044,67 79.385 R$ 324.966.817,91
out/14 284.823 R$ 702.162.257,23 78.801 R$ 322.703.174,71
nov/14 288.229 R$ 711.884.464,31 78.363 R$ 320.450.489,98
dez/14 286.943 R$ 712.382.024,92 75.275 R$ 308.297.528,61
jan/15 290.466 R$ 727.252.730,21 73.270 R$ 302.468.725,73
fev/15 295.864 R$ 746.150.497,20 71.197 R$ 294.184.828,48

mar/15 299.968 R$ 762.935.370,87 67.127 R$ 276.653.848,53
abr/15 302.934 R$ 771.930.727,69 67.991 R$ 275.572.605,78
mai/15 312.718 R$ 801.290.130,72 69.353 R$ 279.341.919,00
jun/15 153.909 R$ 384.851.928,52 38.909 R$ 152.320.751,11
jul/15 194.492 R$ 495.777.512,92 48.913 R$ 191.380.963,42

ago/15 233.515 R$ 608.064.491,44 57.765 R$ 224.836.369,73
set/15 268.796 R$ 710.115.804,01 64.881 R$ 251.479.310,75
out/15 174.722 R$ 502.014.599,87 42.213 R$ 167.031.151,05
nov/15 218.315 R$ 621.704.587,99 52.438 R$ 204.154.176,22
dez/15 260.737 R$ 734.715.083,32 61.453 R$ 237.516.698,94
jan/16 298.762 R$ 833.818.224,66 69.546 R$ 266.401.035,34
fev/16 330.982 R$ 922.716.264,70 75.824 R$ 290.175.902,20

mar/16 369.339 R$ 1.025.557.307,06 85.000 R$ 324.312.519,45
abr/16 228.911 R$ 662.912.324,51 49.927 R$ 199.177.676,34
mai/16 264.398 R$ 748.969.036,59 57.299 R$ 224.235.029,48
jun/16 287.236 R$ 803.254.520,24 62.818 R$ 243.114.190,22

MÊS/ANO

CDC AUTOMÁTICO CDC SALÁRIO

 

Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 
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4.1.3.4 Ticket médio 

O indicador ticket médio, apesar de não muito usual, traz informações 

importantes acerca da carteira, principalmente quando se busca analisar 

peculiaridades relacionadas ao perfil de comercialização do produto. 

No caso do ticket médio para o CDC da CAIXA, nota-se que existem 

diferenças substanciais entre as modalidades comercializadas, o que, 

provavelmente, se deve ao fato de a modalidade CDC Salário possuir limites mais 

altos e os clientes alvo de contratação terem, em geral, maior capacidade de 

pagamento aprovada em virtude da reciprocidade. 

Quanto à inadimplência, observa-se que o ticket médio da inadimplência é 

maior que o mesmo indicador para a carteira, indicando que a inadimplência está 

mais concentrada em operações de maior monta e que a pulverização da 

contratação em pequenas operações mostra-se mais profícua. 

O gráfico 9, confeccionado a partir das informações da carteira contidas nas 

tabela 2 e 3, ilustra o indicador ticket médio ao longo do tempo: 

 

Gráfico 9 - Ticket Médio 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 
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4.1.3.5 Rentabilidade 

Os indicativos de rentabilidade de um produto são, de maneira geral, os 

mais importantes para análise de seu desempenho real. A obtenção de lucro é o 

objetivo final da comercialização de qualquer produto vendido pelo banco.  

Para o caso do CDC da CAIXA, a performance financeira do produto pode 

ser analisada através de sua margem de contribuição e do retorno sobre a carteira 

ativa. A margem de contribuição pode ser entendida como a diferença entre as 

receitas auferidas pelo produto e os custos diretos envolvidos na sua 

comercialização, basicamente expressa o quanto aquele produto contribui para o 

lucro bruto da empresa. O retorno sobre a carteira ativa é a margem de contribuição 

dividida pelo montante investido no produto, a sua carteira ativa, ou seja, trata-se do 

percentual de lucro obtido. Um indicativo reproduz o volume de lucro e o outro se a 

empresa está sendo eficiente na aplicação dos recursos. Via de regra, quanto menor 

o valor investido por cada unidade de lucro, melhor.  

A tabela 4 traz tais informações do produto desde janeiro de 2012 até junho 

de 2016 e o gráfico 10 ilustra a taxa de retorno ao longo do tempo. 
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Tabela 4 - Retorno sobre carteira ativa 

MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO

RETORNO 
SOBRE 

CARTEIRA 
ATIVA

MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO

RETORNO 
SOBRE 

CARTEIRA 
ATIVA

jan/12 R$ 15.145.779,64 1,01% R$ 5.108.962,11 1,14%
fev/12 R$ 12.916.115,54 0,84% R$ 4.890.178,44 1,04%

mar/12 R$ 20.053.176,51 1,25% R$ 5.131.801,75 1,04%
abr/12 R$ 19.130.986,30 1,10% R$ 4.981.232,88 0,84%
mai/12 R$ 26.612.515,24 1,38% R$ 6.481.128,09 0,85%
jun/12 R$ 27.679.967,87 1,30% R$ 7.454.715,73 0,80%
jul/12 R$ 36.963.152,27 1,66% R$ 10.874.480,97 1,01%

ago/12 R$ 32.915.251,82 1,41% R$ 10.024.161,77 0,82%
set/12 R$ 26.549.574,80 1,10% R$ 10.301.226,02 0,78%
out/12 R$ 24.797.989,68 0,98% R$ 9.531.166,57 0,66%
nov/12 R$ 23.673.926,99 0,89% R$ 8.400.690,00 0,54%
dez/12 R$ 28.629.026,31 1,06% R$ 10.245.703,65 0,62%
jan/13 -R$ 8.240.011,09 -0,29% -R$ 7.332.060,89 -0,41%
fev/13 R$ 46.396.244,87 1,60% R$ 12.547.256,12 0,66%

mar/13 R$ 28.546.233,91 0,96% R$ 5.722.499,99 0,29%
abr/13 R$ 17.511.782,90 0,56% -R$ 2.621.456,41 -0,12%
mai/13 R$ 22.905.827,80 0,71% -R$ 2.401.316,28 -0,11%
jun/13 R$ 22.294.098,55 0,68% -R$ 4.015.601,79 -0,18%
jul/13 R$ 8.626.091,63 0,26% -R$ 13.061.433,50 -0,55%

ago/13 R$ 25.912.364,36 0,75% -R$ 7.114.479,81 -0,29%
set/13 R$ 15.017.506,35 0,42% -R$ 9.833.325,49 -0,38%
out/13 R$ 8.856.022,52 0,24% -R$ 12.073.855,95 -0,46%
nov/13 R$ 18.793.132,84 0,51% -R$ 6.039.941,38 -0,22%
dez/13 R$ 19.546.545,23 0,52% -R$ 4.519.029,28 -0,17%
jan/14 R$ 29.521.004,58 0,77% -R$ 6.068.415,22 -0,22%
fev/14 R$ 13.577.886,06 0,34% -R$ 3.407.625,27 -0,12%

mar/14 -R$ 468.845,59 -0,01% -R$ 12.088.774,98 -0,42%
abr/14 R$ 9.917.235,33 0,24% -R$ 3.725.617,54 -0,13%
mai/14 R$ 33.541.921,26 0,79% R$ 2.787.595,91 0,09%
jun/14 R$ 15.525.355,94 0,36% R$ 1.725.451,52 0,06%
jul/14 R$ 17.532.809,99 0,40% R$ 177.442,62 0,01%

ago/14 R$ 17.637.368,67 0,39% R$ 3.611.927,75 0,12%
set/14 R$ 62.025.994,43 1,36% R$ 9.506.938,78 0,32%
out/14 R$ 12.084.498,68 0,26% R$ 5.417.677,36 0,19%
nov/14 R$ 12.534.530,13 0,27% R$ 13.320.337,16 0,46%
dez/14 R$ 45.585.149,97 0,99% R$ 30.984.738,95 1,10%
jan/15 -R$ 2.237.103,15 -0,02% R$ 4.716.453,93 0,08%
fev/15 R$ 4.968.316,66 0,10% R$ 9.930.931,94 0,36%

mar/15 R$ 21.362.575,17 0,44% R$ 33.788.451,35 1,21%
abr/15 R$ 12.804.256,24 0,26% R$ 26.381.079,34 0,95%
mai/15 R$ 15.328.369,79 0,31% R$ 23.371.969,72 0,84%
jun/15 R$ 66.812.529,82 1,47% R$ 39.952.573,75 1,52%
jul/15 -R$ 19.720.481,15 -0,43% -R$ 3.550.358,26 -0,13%

ago/15 -R$ 33.305.060,36 -0,71% -R$ 8.579.684,18 -0,32%
set/15 R$ 9.251.554,44 0,19% -R$ 4.437.338,25 -0,17%
out/15 R$ 43.378.504,33 0,96% R$ 11.133.938,79 0,44%
nov/15 R$ 866.044,64 0,02% R$ 22.942.690,03 0,93%
dez/15 -R$ 12.241.235,18 -0,27% R$ 7.162.883,27 0,30%
jan/16 R$ 79.301.289,01 1,74% R$ 73.974.166,04 3,07%
fev/16 -R$ 17.038.937,63 -0,37% R$ 8.924.906,90 0,37%

mar/16 R$ 29.102.714,20 0,32% R$ 12.314.378,50 0,26%
abr/16 R$ 9.743.822,83 0,24% R$ 13.935.731,73 0,62%
mai/16 -R$ 32.790.908,38 -0,80% -R$ 348.546,99 -0,02%
jun/16 R$ 1.289.669,46 0,03% R$ 13.762.271,62 0,61%

MÊS/ANO

CDC AUTOMÁTICO CDC SALÁRIO

 

Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 
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Gráfico 10 - Retorno sobre carteira ativa 
Fonte: elaborado pela autora com base em dados da CAIXA 

A partir da análise dos dados contidos na tabela e da visualização gráfica do 

desempenho do produto, pode-se constatar que o seu desempenho, de modo geral, 

não é satisfatório. Em muitos momentos o produto opera abaixo do seu ponto de 

equilíbrio, gerando prejuízos à empresa. Além disso, o fato de não existir constância 

nas taxas de retorno apresentadas pode indicar inconsistências na precificação do 

crédito e, também, aumento da inadimplência e alterações nos custos envolvidos. 

Os momentos de pico no retorno são, principalmente, decorrentes da venda de 

carteiras de crédito e não de lucro na operacionalização das mesmas.  

Quanto às diferenças apresentadas entre as modalidades CDC Automático e 

CDC Salário, apesar dos gráficos apresentarem tendências bastante similares, as 

taxas de retorno deveriam coincidir, vez que as diferenças de taxas deveriam 

expressar apenas as diferenças de risco envolvido e não impactar no lucro, ou seja, 

o retorno das duas modalidades deveria ser semelhante.  

Tais constatações ratificam a necessidade de melhorias no produto e nos 

processos associados, de forma a maximizar os lucros, reduzir os custos envolvidos 

e minimizar a exposição aos riscos inerentes à atividade de intermediação 

financeira.     
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5 PROPOSIÇÕES 

Para atender a clientes cada vez mais exigentes, concorrer em um mercado 

que se apresenta a cada dia mais inovador e atuar em um sistema em que os 

mecanismos de regulamentação e supervisão mostram-se mais e mais eficientes, 

evidencia-se a necessidade de elaboração e implementação de melhorias tanto nos 

parâmetros e características intrínsecos ao produto, quanto em seu fluxo de 

produção.  

É notável o caráter transitório de grande parte das informações contidas no 

desenvolvimento deste trabalho, vez que se trata de um produto e de uma carteira 

bastante dinâmicos, inseridos em um mercado em constante transformação e 

aperfeiçoamento. Contudo, as soluções a serem arquitetadas buscam enquadrar-se 

de forma atemporal nas rotinas e características que envolvem o produto. 

Cabe ressaltar, que a Instituição vem investindo em inteligência competitiva, 

buscando conhecer melhor o seu cliente, trabalhando em melhorias no âmbito 

tecnológico e envidando esforços no treinamento de seus gestores e funcionários. 

Dessa forma, entende-se que algumas das soluções propostas neste trabalho já 

podem estar em desenvolvimento ou que venham, em breve, a entrar na esteira de 

produção. No âmbito corporativo, tais propostas são elaboradas na esfera 

estratégica da empresa, não sendo, portanto, do conhecimento da autora as 

soluções ainda em desenvolvimento para o produto. Por conseguinte, as 

construções a seguir são isentas de qualquer influência não documentada neste 

trabalho, tendo sido elaboradas a partir do exposto no desenvolvimento do mesmo e 

de inferências lógicas ou subjetivas da própria autora. 

Esse distanciamento pode-se mostrar vantajoso à medida que a autora, 

diferentemente dos gestores do produto, tem contato direto e rotineiro com o 

público-alvo, vivencia a experiência dos processos que envolvem o produto na 

prática e está desobrigada da verificação de viabilidade técnica e financeira das 

implementações sugeridas, o que favorece a concepção de propostas práticas e 

criativas. 

Resgatando os objetivos exprimidos na parte introdutória deste trabalho, 

procura-se potencializar o resultado financeiro do produto. Dessa forma, quaisquer 

propostas que minimizem custos, ampliem receitas, aumentem a margem de lucro 
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ou reduzam os riscos vão de encontro ao propósito do trabalho. As propostas estão 

divididas em duas frentes: propostas para o produto e propostas para o processo. 

5.1 PROPOSTAS PARA O PRODUTO 

As melhorias propostas para o produto visam sugerir mudanças ou 

adequações nos parâmetros e características básicas de concessão, ou seja, focam 

o desenho geral do produto e a forma como ele se apresenta. Objetivam maior 

aderência do produto às perspectivas de desempenho, a ampliação do interesse e 

da satisfação do público e maior competitividade no mercado. 

A formatação atual do produto, conforme disposto No quadro 4, é bastante 

rígida, com regras bem definidas e que abarcam toda a carteira, distinguindo-se 

apenas entre as modalidades CDC Automático e CDC Salário. Dessa forma, há 

bastante espaço para se criar soluções que customizem a experiência do crédito 

para o cliente e agreguem vantagens à Instituição Financeira. 

• Aplicação de metodologia de discriminação de preços na concepção 

das taxas de juros 

Baseada na prática da discriminação de preços, esta proposta consiste em 

adequar o preço, ou seja, a taxa de juros ao proponente do crédito. “A discriminação 

de preços é o ato de vender o mesmo artigo produzido sob controle único por um 

preço diferente a compradores diferentes”. (ROBINSON apud KISHTAINY et al., 

2015, p.181).  

Conforme Pigou apud Kishtainy et al. (2015), a discriminação de preços 

pode ser subdividida em três graus, sendo que o primeiro grau se refere às 

negociações em que se cobra o valor máximo que o cliente deseja pagar, o segundo 

grau implica na redução do preço de cada unidade adicional adquirida e o terceiro, 

alvo desta proposta e também a forma mais adotada, discrimina os preços conforme 

a identificação de características específicas dos clientes. A figura 13 mostra, de 

forma esquemática, o processo de discriminação de preços. 
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Figura 13 - A lógica da discriminação de preços 
Fonte: adaptado KISHTAINY (2015) 

A prática já é bastante disseminada na economia mundial e pode ser 

facilmente observada e entendida através do ramo de seguros, onde um seguro de 

vida, de um imóvel ou de um automóvel têm diferentes preços para diferentes 

clientes de acordo com seus respectivos perfis de risco, ou no ramo de transportes 

(principalmente aéreo), em que o mesmo serviços é oferecido a preços diferentes de 

acordo com a projeção de demanda para determinadas datas e horários. Outros 

exemplos são os casos de diferenciação de preços para determinados grupos, 

nichos ou convênios em serviços como planos de saúde, escolas e universidades 

particulares e até mesmo cinemas. 

Para fins de entendimento da presente sugestão, faz-se necessário o 

resgate dos principais componentes do spread bancário: (i) custos administrativos e 

operacionais; (ii)  tributos fiscais; (iii)  risco; (iv)  lucro. Analisando o fato gerador de 

cada um dos componentes, verifica-se que apenas o fator risco apresenta conexão 

direta com o perfil do proponente. Dessa forma, a proposta consiste em variar o 

preço (no caso do CDC, a taxa de juros), de acordo com o risco apresentado pelo 

cliente.   

Como já apresentado neste trabalho, a CAIXA trabalha com os modelos de 

credit scoring e behavior scoring para análise do crédito de seus clientes. Tais 

metodologias aferem uma nota ao cliente no que tange o risco de inadimplência 
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intrínseco à contratação do crédito. Dessa forma, a empresa já estima, antes mesmo 

da disponibilização do crédito, a probabilidade de inadimplência individual. Assim 

sendo, por que um cliente considerado de baixo risco contrata uma operação de 

CDC pela mesma taxa de juros que um cliente classificado como de alto risco? 

Na prática, a área responsável pela precificação do produto definiria qual o 

peso da variável risco na composição da taxa de juros final e qual o comportamento 

dessa variável em função do score atingido pelo cliente. Dessa forma, poderá ser 

definida uma equação da taxa de juros em função do score do cliente, que aplique 

taxas variáveis e, ainda assim, preserve o lucro almejado para a carteira.  

A implementação da proposta prospectaria um número maior de bons 

clientes, atraídos por melhores taxas e, ao mesmo tempo, reduziria custos futuros 

com cobrança e manutenção para esta parcela da carteira, visto a menor 

probabilidade de inadimplência. Na outra ponta, clientes estariam pagando de forma 

justa pelo potencial risco que oferecem e maiores custos indiretos ao longo de seu 

contrato. À medida que o relacionamento se desenrola, os clientes vão sendo 

reavaliados, surgindo oportunidades de repactuação com ajustes de taxas e 

condições, de forma a buscar a constante adequação da relação risco-preço na 

carteira. 

Os cálculos para a formação da taxa de juros devem estar em constante 

revisão, sendo sempre atualizados com dados estatísticos extraídos a partir do 

comportamento da carteira, com as informações acerca do orçamento e das 

perspectivas e necessidades da Instituição e, ainda, com os fatores mercadológicos 

externos relevantes (SELIC, por exemplo).  

De forma análoga, poderiam ser estudadas as possibilidades de implantação 

de discriminação de prazos e limites de crédito. 

• Venda de seguro prestamista nos canais de contração 

O seguro prestamista é um produto que oferece cobertura de morte e 

invalidez para quem adere a qualquer modalidade de crédito pessoal da CAIXA com 

aquisição concomitante do seguro em questão. É um serviço que, além de mitigar o 

risco de crédito em função de inadimplência decorrente dos riscos cobertos, agrega 

grande rentabilidade para o banco e, além disso, proporciona ao cliente e sua família 

maior segurança. Atualmente, ainda que a CAIXA comercialize o produto, para os 

casos do CDC ele só é feito de forma reativa (mediante solicitação do cliente ao 

gerente), não havendo abordagem no momento da contratação do crédito em 
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nenhum dos canais de concessão. Como o CDC tem a característica do auto-

serviço, não sendo necessária a presença de um funcionário para a obtenção do 

empréstimo, a adesão ao seguro é muito baixa.  

A proposta consiste na possibilidade de contratação do seguro no momento 

da obtenção do crédito, onde ele seria oferecido na fase de simulação em qualquer 

um dos canais. O sistema demonstraria as opções com e sem adesão ao seguro, 

realçando as vantagens do produto. Seria possível ainda, se adequado às 

estratégias da empresa no momento, uma pequena diferenciação de taxa devido à 

diminuição do risco de crédito decorrente do óbito ou impossibilidade de pagamento 

por redução de renda em caso de invalidez permanente e pelo aumento da 

lucratividade oriundo da venda de mais um produto de fidelização ao cliente. 

5.2 MELHORIAS PARA O PROCESSO 

Como melhorias para o processo de produção do CDC, ilustrado pela figura 

12, entendem-se as proposições de avanços em todo o fluxo do produto: desde o 

surgimento da demanda, na fase de análise, até a efetiva liquidação do contrato, na 

fase de manutenção. Progressos neste âmbito resultam em diversos benefícios à 

carteira, pois reduzem custos, facilitam o atendimento e o tratamento das demandas 

dos clientes, diminuem a exposição da empresa a riscos operacionais e de crédito.   

• Unificação de sistemas 

Na esfera geral do processo, uma única solução abarcaria melhorias em 

todas as etapas: a unificação de sistemas. Atualmente, o processo do produto CDC 

passa por até seis sistemas diferentes. São utilizados até quatro sistemas distintos 

para até a contratação e, no processo de manutenção, mais dois sistemas entram 

em cena. A comunicação entre estes sistemas nem sempre é constante, 

apresentando intermitências, e alguns deles demoram até dois dias para receber 

informações atualizadas. Isso torna o processo complicado para funcionários e 

clientes e gera custos indiretos para manutenção de vários sistemas e o demasiado 

emprego de mão de obra dos funcionários nas diversas operacionalizações 

inerentes ao produto. Toda essa complexidade acarreta também custos diretos, na 

forma de inadimplências operacionais decorrentes de falhas na cobrança, 

principalmente. Como exemplos, a data de vencimento das parcelas do CDC 

Salário, que não necessariamente vencem no dia do crédito de salário do cliente e a 
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cobrança de parcelas em atraso, que por vezes, mesmo com saldo em conta, não 

são debitadas. 

A unificação de todo o processo em uma só plataforma, além da reversão 

dos fatores negativos elencados, simplificaria a navegação e poderia agregar 

funcionalidades específicas para o produto. O mesmo sistema também poderia ser 

adotado para outros produtos, a idéia é unificar os processos em um único sistema e 

não segregar um sistema para um único produto. Nele seria possível efetuar 

atualização cadastral, além da avaliação do crédito e acompanhamento da 

contratação e a manutenção do crédito. Ainda que o sistema opere enquanto 

interface de outros, a simplificação do trabalho para os envolvidos e a agilidade no 

atendimento ao cliente são os principais ganhos.  

5.2.1 Análise 

A fase de análise é a etapa inicial de todo o fluxo do produto. Neste ponto, 

as principais preocupações devem ser a qualificação cadastral do cliente e a correta 

avaliação do crédito, de forma a ampliar o conhecimento acerca do cliente, promover 

o estreitamento com o mesmo e mitigar o risco de inadimplência futura. Conforme já 

explicitado, esta etapa pode iniciar-se de forma automática ou mediante demanda do 

cliente. Apenas nos casos de acionamento pelo cliente ocorrerá atualização 

cadastral.  

Seguem propostas formuladas no âmbito deste subprocesso:  

• Solicitação de análise via Internet Banking CAIXA 

Para os casos em que o cliente tenha interesse na contratação e não possua 

o crédito já disponibilizado em conta, habilitação de ferramenta que permita ao 

cliente solicitar a análise e disponibilização do crédito através do Internet Banking 

CAIXA – via computador ou aplicativo para smartphone.  

A proposta vai de encontro ao momento de intensa automação no 

relacionamento bancário, reduzindo os custos envolvidos na negociação e o fluxo de 

movimentação nas agências e, o mais importante, agregando valor ao cliente ao 

proporcionar mais comodidade e facilidade. 

De forma prática, o procedimento ocorreria da seguinte forma: o cliente 

enviará fotos dos documentos necessários à análise do crédito e a confirmação do 
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envio será efetivada por meio de assinatura eletrônica. A célula responsável pelo 

tratamento destas demandas recepcionará os documentos e procederá à sua 

conferência, sendo que os funcionários atuantes terão treinamento para tratamento 

dos documentos por imagem e para a adoção de procedimento adicionais, se 

necessário (exemplo: conferência dos dados contidos no documento de identificação 

junto ao órgão expedidor; contato com a fonte pagadora do cliente para confirmação 

de vínculo empregatício; verificação de renda no portal da transparência para os 

casos de servidores públicos; etc), e providenciará a análise e disponibilização do 

crédito – se este for aprovado.   

• Utilização de novas tecnologias na captação e no tratamento de dados 

para fomento do crédito, precificação e avaliação de risco 

A quantidade de dados que circula hoje acerca dos clientes, ainda que se 

considerados apenas os sistemas bancários, é imensa. Dia após dia, mais e mais 

dados são criados e armazenados, ainda que de maneira desorganizada. O 

tratamento adequado dessas informações, a partir da agregação e organização dos 

dados, gera relatórios, evidencia padrões, realiza associações e realça anomalias 

em um conjunto de dados. 

A presente proposta consiste em utilizar ferramentas como Big Data, Data 

Mining e Data Warehouse, por exemplo, para “enxergar” oportunidades de 

oferecimento do produto, verificar enquadramento de preços e, até mesmo, 

encontrar correlações entre risco e quaisquer comportamentos do cliente, como, por 

exemplo, o perfil de utilização e compras de cartão de débito e crédito, a freqüência 

com que o mesmo realiza saques no caixa eletrônico, a existência e o perfil de 

débitos automáticos em conta, os produtos de seguradora possuídos pelo cliente, os 

canais de atendimento de sua preferência, etc. 

Segundo a MJV (2014), empresa do ramo de tecnologia e inovação, Big 

Data refere-se à quantidade exorbitante de dados produzidos aleatoriamente, 

decorrentes de quaisquer interações ou registros nos diversos sistemas que podem 

alimentar uma base de dados. Data Mining é a “mineração”, ou seja, o tratamento 

destes dados de forma sistemática e orientada, de forma a trabalhar 

estrategicamente estes dados a partir da identificação de padrões, regras, 

sequências, etc. Data Warehouse, por sua vez, é uma ferramenta de depósito de 

dados digitais, que visa o arquivamento inteligente das informações.  
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A utilização destes conceitos no cenário bancário foi alvo de uma vasta 

pesquisa realizada pela consultoria norueguesa Evry em 2015, intitulada BANK 

2020. O estudo busca identificar os efeitos da tecnologia no setor em um futuro 

próximo e traz inúmeros casos de aplicações no ramo financeiro e alguns outros 

empregos relevantes em outros segmentos. Alguns casos levantados pelo trabalho 

da Evry (2015) são: 

� O Bank of America, o First Tenessee Bank e o BBVA atuam no tratamento 

de dados para realização de marketing direcionado; 

� O Bank Austria adota metodologias de análise de dados para identificar o 

ciclo de vida do produto e atuar antes de um eventual rompimento; 

� O Fifth Third Bank, um banco norte-americano, utiliza as ferramentas de 

captura e tratamento de dados como mecanismo para a precificação. 

Além dos casos elencados, são citadas diversas outras aplicabilidades e, 

apesar de nenhum deles abordar especificamente a análise de risco de crédito, a 

metodologia para tratamento dos dados é análoga à empregada para os objetivos 

listados, sendo apenas a “mineração” direcionada para a identificação de 

correlações com o risco de crédito.    

No âmbito da avaliação de risco de crédito na CAIXA, hoje, são levadas em 

consideração informações de cadastro e de movimentação básica, como saldo 

médio, existência de crédito salário em conta, pontualidade no pagamento de 

operações liquidadas e ainda vigentes e consulta a cadastros restritivos. Tais 

informações, por si só, às vezes dizem pouco. A combinação de tais técnicas com 

metodologias de score, pode elevar o nível de exatidão do sistema de avaliação do 

risco de crédito, vez que agrega mais informações acerca do tomador do crédito, 

possibilitando maior conhecimento do seu comportamento e uma projeção mais 

acurada dos riscos envolvidos na operação proposta. 

Conforme visto, o emprego de tais técnicas é extremamente profícuo e 

abrangente. A adoção de práticas neste sentido traz grande vantagem competitiva à 

Instituição, maior controle sobre seus ativos e amplia o conhecimento acerca de 

seus clientes. 
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5.2.2 Concessão 

As propostas no âmbito da concessão visam dinamizar o processo de 

contratação do crédito e tornar a experiência para o cliente mais ágil e agradável. 

• Disponibilização imediata para contratação 

Após a avaliação do cliente, a disponibilização para contratação leva até 

dois dias úteis. Essa demora se deve à migração da resposta de aprovação do 

sistema de avaliação para o sistema de concessão. O ajuste para migração 

instantânea é possível e já ocorre para outros produtos de crédito operacionalizados 

pela empresa. Trata-se de uma medida importante para o atendimento tempestivo 

do cliente, que frente a uma emergência acabaria por lançar mão de opções em 

outras Instituições Financeiras que transacionem o crédito mais rapidamente.  

• Possibilidade de contratação pelo gerente 

Atualmente o produto pode ser contratado apenas por meios eletrônicos, 

conforme já explicitado. Ainda que o incentivo à contratação por estes meios deva 

persistir, de forma a reduzir os custos e recursos envolvidos na contratação, existe 

uma parcela de clientes que possui dificuldade na utilização de tais canais de 

atendimento e a possibilidade de concessão do crédito via assinatura de contrato 

junto à gerência responsável promoveria a inclusão destes clientes e, ainda, 

possibilitaria um maior esclarecimento ao cliente e a negociação de outros serviços 

e produtos. 

5.2.3 Manutenção 

O subprocesso de manutenção do produto se inicia imediatamente após a 

contratação do crédito pelo cliente, como pode verificar na figura 12. Ele envolve a 

manutenção dos pagamentos, em dia e em atraso, possíveis repactuações e 

renegociações e é findado na liquidação do contrato ou lançamento a prejuízo. Os 

principais objetivos nessa fase são o recebimento, não incorrendo em prejuízo a 

empresa, ou a renovação desses créditos, aumentando ou mantendo seu saldo 

gerador de receita. A idéia dos itens abaixo é criar melhorias para se atingir esses 

focos.  

• Ampliação da comunicação via SMS 
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Num país onde o número de linhas móveis de telefonia supera sua 

população, conforme dados da ANATEL (2016), o meio se tornou uma das principais 

formas de interação com os clientes. Um cadastro atualizado é essencial para a 

correta administração do crédito nesse âmbito. A tarefa não é simples, dada a 

facilidade com que os clientes têm acesso a novos números e trocas de operadoras. 

Por esse motivo, propõe-se a atualização do telefone de contato como condição 

obrigatória no momento da concessão do crédito. De imediato essa ação já traria 

uma vantagem óbvia, que seria uma cobrança mais eficiente, evitando perda de 

energia da empresa na tentativa de abordagem de clientes inadimplentes.  Além 

disso, a atualização cadastral do telefone celular possibilitaria a criação de uma 

gama de ferramentas para educação financeira e administração de créditos durante 

o processo de manutenção, através de envios de SMS. A Caixa já possuiu um 

sistema que permite aos clientes a adesão de alguns serviços por mensagem de 

texto, quase todos ligados a prevenção de fraudes, como aviso de saques e 

compras com cartão de débito. Para clientes com adesão ao serviço ativa, não seria 

necessária nova adesão ou atualização do cadastro.  

Nesse âmbito, o quadro 5 traz sugestões de abordagens aos clientes via 

SMS:  

 

Quadro 5 - Propostas para utilização de SMS 
Fonte: própria autora 
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Todos os padrões de mensagens utilizados acima também poderiam ser 

usados para comunicação por email. Porém a opção de atualização do email no 

momento da contratação não seria obrigatória. 

• Agenda financeira no aplicativo CAIXA para smartphone 

O aplicativo CAIXA, o mesmo utilizado para fins de acesso ao IBC, 

apresentaria funcionalidade de agenda financeira. As operações de crédito junto a 

CAIXA estariam carregadas após login com usuário e senha, gerando lembretes de 

vencimento, possibilidades de repactuação e mensagens de cobrança em casos de 

atraso, com possibilidade de incluir outros compromissos (cheques pré-datados, 

vencimento de boletos, etc), incentivando o planejamento financeiro. Haveria opção 

também de auto atendimento para serviços como impressão de boleto ou geração 

de código de barras para facilitar o pagamento das prestações em caso de 

frustração do débito em conta. No que tange a educação financeira, seriam 

disponibilizados vídeos educativos de curta duração dando dicas de como 

administrar as finanças pessoais. Um chat seria usado como forma simples e rápida 

para atendimento referente a dúvidas e até mesmo como forma de efetivar 

renegociações de dívidas em atraso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES 

Diante de todo exposto no decorrer do trabalho, conclui-se que a 

intermediação financeira vem se aprimorando de forma a se adequar a 

regulamentações rigorosas, a cenários diversos e a um mercado crescente e cada 

vez mais exigente.  

De forma mais específica, a forte ligação entre risco e retorno faz com que o 

tema seja alvo de investimentos para otimização de cálculos e projeções de preços, 

levantamentos estatísticos e desenvolvimento de tecnologias para automatização de 

rotinas ligadas à gestão de carteiras de crédito.  O domínio de práticas neste sentido 

traz vantagem competitiva, vez que ao conseguir reduzir custos diretos e indiretos 

ligados aos produtos, os bancos podem reduzir os preços ao consumidor e/ou 

aumentar seus lucros. 

No âmbito do produto analisado, em que pese tratar-se de uma carteira com 

mais de R$ 6 bilhões de ativos em junho de 2016, observam-se oportunidades não 

aproveitadas para exploração do produto e, ainda, gargalos em seu fluxo de 

produção. Além disso, recentes históricos de prejuízo e vendas de carteiras apontam 

para problemas com a inadimplência. As múltiplas peculiaridades que circundam 

uma operação de crédito e a performance de sua carteira estimulam (ou prejudicam) 

o seu desempenho, em maior ou menor grau, e devem ser analisadas individual e 

coletivamente, de forma a se pensar em soluções apropriadas e viáveis. Dentro 

deste contexto, foram sugeridas diferentes implementações que objetivam a 

ampliação da rentabilidade proporcionada pelo produto em distintas frentes. 

Como ponto comum entre todas as propostas, a necessidade de forte 

investimento em tecnologia, seja nos processos de concepção e formatação do 

produto ou em soluções nas diferentes etapas do seu fluxo. Além disso, para 

promover e garantir o sucesso das implementações, existe a necessidade de 

desenvolvimento paralelo de estratégias de marketing e de treinamento para as 

equipes envolvidas.  

A transitoriedade de todos esses fatores enseja que os estudos e trabalhos 

realizados no âmbito da otimização de carteiras de crédito sejam constantes e façam 
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parte da rotina das Instituições Financeiras. Dessa forma, a adoção de práticas de 

melhoria contínua, a partir de uma metodologia que seja desenvolvida ou adaptada 

para atender a empresas do ramo financeiro e que possa se adequar às 

particularidades da empresa, é a fim de que se evite trabalhos e esforços pontuais 

em momentos críticos para a carteira ou, até mesmo para a empresa. 

6.2 RECOMENDAÇÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

A amplitude do tema abordado permite que sejam estudadas diversas outras 

vertentes que gerem resultados alinhados aos objetivos deste trabalho. Novas 

pesquisas podem ser direcionadas para uma linha de crédito específica ou abarcar o 

crédito de maneira mais generalista.  

Em função da grande abrangência do assunto, serão elencadas matérias 

elegidas pela autora como prioritárias acerca do objeto de estudo deste trabalho.  

No que se refere à apuração de resultados: 

o Estudo das regras de contabilização de resultados, legislação e 

tributação vigentes para Instituições Financeiras; 

o Estudo da operacionalização, viabilidade e implicações oriundas da 

venda de carteiras; 

o Levantamento do impacto do provisionamento para créditos de 

liquidação duvidosa no fluxo de caixa de Instituições Financeiras e 

reflexos no balanço. 

No âmbito da mensuração dos riscos e precificação, a autora do trabalho 

propõe:  

o Aprofundamento de estudos de ferramentas atreladas à captação, 

tratamento e armazenamento de dados como Big Data, Data Mining, 

Data Warehouse; 

o Estudos de casos de discriminação de preços no setor bancário. 

Embora os estudos citados tragam maiores esclarecimentos e profundidade 

sobre a temática abordada, é válido ressaltar que a celeridade com que o cenário e 

mercado se transformam faz do tema uma fonte inesgotável de estudos e pesquisas. 
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ANEXO 2 – DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 


