Monitoramento da
carteira de clientes:
um guia para
redução de riscos
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Introdução
Já aconteceu de um bom pagador de repente deixar
alguma dívida em aberto? Essa situação é relativamente
comum, já que vários motivos interferem nas finanças
de clientes, sejam pessoas físicas, sejam jurídicas.
No entanto, a situação pode ser amenizada com o monitoramento
Serasa Experian da carteira de clientes. A ideia é simples: avaliar
como está a situação atual de pagamento de compradores
para reduzir os riscos e o potencial de inadimplência.
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INTRODUÇÃO

Assim, a prática de monitoramento está
inserida na gestão da carteira de clientes.
Essa é uma forma de gerenciar o atendimento
oferecido, avaliar as oportunidades de
venda e ter mais potencial de sucesso
sem implicar incertezas e inseguras.
Apesar da teoria ser simples, muitos
empresários têm dúvidas de como colocar essa
ideia em prática. Esse é o seu caso? Se sim,
leia este guia de monitoramento da carteira
de clientes, que foca a redução de riscos.
Então, que tal conferir dicas práticas para
ter sucesso na empreitada? Boa leitura!
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Entenda o que é o monitoramento da carteira de clientes

ENTENDA O QUE É O MONITORAMENTO
DA CARTEIRA DE CLIENTES

Quando você pensa no seu negócio, o que vem primeiro à sua mente? A resposta
pode ser variada, mas você precisa concordar que os clientes são o centro das
operações. Afinal, sem eles, é impossível manter a empresa funcionando.
Cada consumidor atendido e cadastrado pelo seu negócio forma
a chamada carteira de clientes. Basicamente, ela compõe uma
lista de CPFs e/ou CNPJs com diferentes detalhes, como:
• nome do cliente;
• contatos associados;
• endereço;
• produto ou serviço comprado.
A partir disso, é formada uma base de dados. Ela fornece as informações
essenciais para gerar oportunidades e manter um bom relacionamento
comercial. Dentro desse contexto, existe o monitoramento.
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ENTENDA O QUE É O MONITORAMENTO
DA CARTEIRA DE CLIENTES

O propósito é identificar riscos e consumidores que podem
gerar transtornos à empresa. Em outras palavras, detecta
a potencial inadimplência. Com os dados, é possível
evitar os erros e fazer um gerenciamento adequado, de
acordo com o planejamento estratégico do negócio.
Da mesma forma, o monitoramento da carteira de clientes
permite identificar oportunidades. Assim, a prática
embasa a concessão de crédito e se torna uma ferramenta
contra a inadimplência. Quando o monitoramento é
aplicado, vários benefícios são alcançados, como:

AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA DOS CLIENTES

• bom relacionamento com o mercado;
Mais do que listar os detalhes dos compradores, a carteira de clientes serve
• descoberta de dívidas em aberto;

para monitorar a inadimplência. Com uma análise de crédito constante,
é possível tomar decisões mais precisa, com base no perfil dos clientes.

• identificação da situação fiscal de clientes empresariais etc.

Além disso, a prática permite entender o comportamento de compra e
saber quais são os períodos mais arriscados para vender, quais geram

Por sua vez, ignorar a prática gera riscos. Conheça alguns deles!

mais oportunidades e qual atuação é mais indicada para cada caso.
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ENTENDA O QUE É O MONITORAMENTO
DA CARTEIRA DE CLIENTES

IMPACTOS NEGATIVOS À SAÚDE
FINANCEIRA DO NEGÓCIO
Para ter certeza de como está o equilíbrio
financeiro do negócio, é necessário fazer um
acompanhamento efetivo. O monitoramento da
carteira de clientes permite otimizar o tempo e
descobrir quais ações são mais adequadas.
Por exemplo, será que aquela promoção trouxe o
retorno esperado ou deu prejuízo? Quais são os
produtos com maior giro? Quais itens oferecem
a melhor margem de lucro? Quantos clientes
estão inativos e podem ser recuperados?
Esses e outros questionamentos podem ser
respondidos com a gestão da carteira de clientes. Desse
modo, é possível realizar campanhas de prospecção e
vendas, a partir dos dados obtidos pela base formada.
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ENTENDA O QUE É O MONITORAMENTO
DA CARTEIRA DE CLIENTES

AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA

Para aumentar a eficiência, os números
precisam ser comparados à carteira de clientes,

Certamente, as ações da empresa devem levar ao equilíbrio

a fim de identificar falhas e oportunidades.

financeiro — e isso implica reduzir a inadimplência. Para isso,

Por exemplo, a queda nas vendas pode

a principal estratégia de monitoramento é a análise de crédito.

sinalizar o surgimento de um concorrente, que
oferece mais vantagens aos consumidores.

A ideia é que ela seja o mais completa possível. Assim, além
da falta de pagamento ser evitada, você tem uma base de

Outra possibilidade é identificar os momentos de

dados fortalecida e confiável. Com isso, tem as informações

sazonalidade, a partir do perfil dos compradores.

necessárias para embasar a concessão de vendas a prazo e

Tudo isso ajuda a ter um controle maior e a

criar um perfil financeiro estruturado de cada um dos clientes.

entender o que é possível fazer para vender mais.

FALTA DE CONTROLE NAS VENDAS

Agora ficou claro por que é importante fazer o
monitoramento da carteira de clientes, certo?

Tão importante quanto vender produtos e serviços, é saber

Os impactos negativos são relevantes, mas os

como estão os seus resultados. Entender as variações

benefícios são tão relevantes quanto. A seguir,

ocorridas ao longo dos meses é crucial para traçar estratégias.

vamos mostrar quais são eles. Continue lendo!
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Conheça os benefícios dessa prática

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DESSA PRÁTICA

A carteira de clientes é mais do que uma ferramenta organizacional. Ao
gerenciá-la e monitorá-la, você tem a oportunidade de criar estratégias
adequadas aos consumidores a partir da segmentação. A ideia é
separar os dados a partir de categorias para reunir os compradores
em grupos. Assim, fica mais fácil guardar um histórico da evolução
de cada um deles e fazer comparações com o passar do tempo.
Por exemplo, a partir dos dados, você identifica os grupos
mais propensos à inadimplência e aqueles que fazem menos
vendas recorrentes. Para isso, é importante que o processo de
monitoramento identifique os setores de interesse. Entre eles estão:
• região geográfica;
• classificação de risco;
• setor de atividade;
• porte da empresa ou nível de renda.
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CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DESSA PRÁTICA

Você ainda pode criar uma classificação própria.
A partir disso, é possível monitorar a carteira

IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES
DE NEGÓCIO

de forma constante. O modelo empregado
depende de algumas variáveis, como:

A detecção das preferências, dos hábitos e dos interesses
de cada cliente leva ao surgimento de oportunidades. Com

• tamanho do ciclo de vendas, ou seja, se é
semanal, quinzenal ou mensal;
• perfil do consumidor;

a carteira de clientes, você conhece o perfil do públicoalvo e quais compradores estão em situação regular.
Desse modo, pode fazer novas abordagens de vendas com
o objetivo de garantir negociações recorrentes ao mesmo

• objetivo da empresa e os tipos de oportunidades e
riscos que deseja acompanhar;

tempo que evita riscos para a operação. Nesse processo,
ainda é possível identificar clientes que não têm fit com
o negócio, ou seja, cujo alinhamento não é completo.

• concentração financeira na carteira.
Esses compradores podem nunca mais adquirir um
Essas características precisam ser seguidas para

produto ou serviço com a sua empresa. Por isso,

garantir o máximo aproveitamento da prática de

ainda que você deva se mostrar disponível, precisa

monitoramento da carteira. Ao chegar a esse patamar,

mensurar os esforços empregados para evitar

são atingidos vários benefícios. Confira os principais!

um retorno sobre o investimento (ROI) ruim.
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CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DESSA PRÁTICA

PREVENÇÃO A FRAUDES

REDUÇÃO DO RISCO
DE INADIMPLÊNCIA

Algumas negociações serão prejudicadas
devido às fraudes. O Brasil é, inclusive,

A carteira de clientes reúne os

o segundo maior país em número

principais detalhes dos compradores

dessas operações com cartão de

e seus dados pessoais/empresariais.

crédito, com 49% do total.

Quando há alguma alteração do status
de crédito, você tem a oportunidade

Além disso, o Raio-X da Fraude 2019 mostrou

de verificar e alterar as condições de

que, de 45 compras online, 1 é enquadrada

negociação. Esse é o caso de uma

nessa categoria. Assim, evitar essas transações

modificação do score, tanto para cima

é um desafio. Com o monitoramento da carteira

quanto para baixo. Com isso, realiza

de cliente, você identifica mudanças e recebe

operações mais precisas e focadas

alertas sempre que é feita alguma alteração.

em taxas de juros mais justas.
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CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DESSA PRÁTICA

APRIMORAMENTO DO
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
A empresa ajusta seus processos para monitorar a carteira de clientes
de forma adequada. Ao fazer isso, controla melhor os dados dos
clientes e oferece condições mais apropriadas de negociação.
Um comprador, por exemplo, com score de crédito acima de
900 pode receber taxas de juros menores, porque a chance
de inadimplência é baixa. Por sua vez, um bom pagador que
atrasou uma prestação pode ter o pagamento negociado.
Afinal, ele provavelmente passa por algum problema financeiro pontual.
Assim, você mantém o bom relacionamento com os clientes e os
incentiva a fazer compras recorrentes. Isso também ajuda na fidelização.
Agora que você viu o que fazer, está na hora de seguir para a
próxima etapa desse material, que vai mostrar como monitorar
a carteira de clientes. Que tal ver na prática as boas ações?
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Confira como fazer o monitoramento de forma eficiente

CONFIRA COMO FAZER O MONITORAMENTO
DE FORMA EFICIENTE

Montar uma carteira de clientes é fácil. Basta
inserir os dados de todos os compradores

• quais produtos ou serviços são mais procurados
por eles;

em uma base. O difícil é, na realidade, fazer
sua gestão e seu monitoramento.

• se houve mudanças no volume de pedidos feitos;

Esse é o momento em que você vai sanear a base de

• se foram realizadas alterações nas compras;

dados, definir os clientes mais apropriados e realizar
uma gestão ativa. Por isso, o processo é um pouco
mais complexo, já que contempla várias etapas. Para

• se o engajamento com a empresa aumentou ou
diminuiu.

facilitar as suas atividades, neste material vamos
mostrar algumas dicas para ser eficiente. Acompanhe!

MONITORE O COMPORTAMENTO
DE COMPRAS

Tenha em mente que é preciso saber mais do que
a quantidade de itens adquiridos. É necessário
compreender o que os levam a tomar essas
decisões e os períodos mais propícios para
ofertas. Assim, é possível aumentar o ticket médio

Definir as estratégias a serem adotadas pelo

e diminuir os cancelamentos. Da mesma forma,

seu negócio depende das informações sobre

o monitoramento do comportamento permite

os clientes que você tem sua carteira. Mais do

organizar melhor os estoques, prever as demandas

que os dados pessoais, é preciso saber:

e melhorar o relacionamento com os clientes.
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CONFIRA COMO FAZER O MONITORAMENTO
DE FORMA EFICIENTE

BUSQUE OS CLIENTES INATIVOS
Encontrar os clientes inativos é crucial para gerar oportunidades.
Eles são pessoas físicas ou jurídicas que já adquiriram um produto
ou serviço, mas deixaram de comprar. Em alguns casos, vale a
pena tentar reativá-los, mas isso precisa ser bem pensado.
Apesar de ser mais econômico manter clientes antigos do que buscar
novos — Philip Kotler, o pai do marketing, dizia que era de 5 a 7 vezes
mais barato —, nem todos compensam o esforço. Para ter certeza,
é preciso avaliar o perfil, os riscos e as oportunidades. Em seguida,
é preciso implementar estratégias para recuperar o cliente. Entre
elas estão a concessão de descontos e a realização de promoções.
Ainda é importante se antecipar aos clientes inativos. A
estratégia é possibilitada pelo monitoramento da carteira.
A tarefa não deve ficar apenas nas mãos dos vendedores.
Ao avaliar os dados, fica mais fácil identificar a redução
de compras e criar estratégias para evitar o processo.
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CONFIRA COMO FAZER O MONITORAMENTO
DE FORMA EFICIENTE

CONTROLE O SCORE

• processos judiciais;

A pontuação de crédito é uma das ferramentas mais

• registro de emissão de cheques sem fundo.

relevantes para o monitoramento da carteira de clientes. Ao
avaliar o score, é possível saber se ele é um bom ou mau

A partir da análise desses aspectos, é determinada

pagador e se houve alguma dificuldade nos últimos meses.

uma pontuação, que vai de 0 a 1.000. Quanto mais
próximo do score elevado, melhor. As faixas são:

Com essa análise, você sabe se há riscos ao negociar
com determinado consumidor. Afinal, descobre qual é seu

• de 0 a 300 pontos: probabilidade alta de inadimplência;

histórico financeiro e seu relacionamento com o mercado.
Para isso, a pontuação é baseada em alguns critérios, como:

• de 300 a 700 pontos: risco médio de inadimplência;

• consultas à Serasa Experian;

• acima de 700 pontos: possibilidade baixa de
inadimplência.

• dívidas vencidas negativadas;
Se for acima de 900 pontos, o risco é insignificante.
• cadastro positivo aberto;

Assim, você pode dividir os clientes na carteira de
acordo com o score e criar estratégias específicas,

• dados cadastrais;

inclusive com taxas de juros diferenciadas.
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CONFIRA COMO FAZER O MONITORAMENTO
DE FORMA EFICIENTE

USE OS SOFTWARES PARA UMA
BOA ANÁLISE DE CRÉDITO
O ideal é usar a tecnologia para verificar o histórico
de crédito do consumidor e ter acesso aos daods que
são relevantes. Para isso, é importante contar com
a Serasa Experian e suas soluções personalizadas.
Por meio delas, é possível saber o score do cliente
e seu histórico de pagamento. Da mesma forma,
fica mais fácil identificar fraudes, monitorar CPF e
CNPJ, diminuir a inadimplência e recuperar dívidas.
Em outras palavras, as soluções da Serasa
Experian contribuem para a diminuição dos
riscos e a realização de operações mais
seguras. Em conjunto com as outras práticas
apresentadas neste material, o resultado tende
a ser bastante positivo para o seu negócio.
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Conclusão
Monitorar a carteira de cliente é uma boa prática, que precisa ser
considerada para a saúde financeira do seu negócio. Por meio
dela, você tem a chance de definir as melhores táticas para reter
consumidores, aumentar as vendas e reduzir a inadimplência.
Para isso, é importante contar com a ajuda de ferramentas
especializadas, como as da Serasa Experian. Ao fazer isso,
você tem a chance de melhorar as transações realizadas
e proteger a sua empresa, inclusive contra fraudes.
Então, que tal colocar essas ideias em prática? Monitore a
sua carteira de clientes e veja os resultados aparecerem!

20

sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado nacional, a Serasa Experian é responsável pelo gerenciamento
da maior base de dados da América Latina. Por meio dessa base, oferece os relatórios mais
precisos e eficazes do mercado, atendendo com precisão e confiabilidade as demandas de
empresas, empreendedores e consumidores, reforçando suas decisões de crédito.
Além disso, a Serasa Experian oferece um portfólio estratégico de ferramentas e soluções
inovadoras para gestão de riscos, marketing e certificação digital. Desde 2007 integra o grupo
Experian, a maior referência mundial em serviços de informação.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

