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INTRODUÇÃO
Diante da gestão do seu próprio negócio, quem empreende
se depara com uma série de tarefas diárias. Além de gerir
pessoas e tributos, deve cuidar da contabilidade e do
estado de saúde financeira da organização. Nesse último
ponto, alguns aspectos chamam a atenção, como
o cuidado relacionado à concessão de crédito.
Para quem trabalha no setor varejista, promover o acesso
ao crédito dos clientes de forma equilibrada é um enorme
desafio. Afinal, é preciso focar em diversos aspectos, como
o risco de fraudes ou, até mesmo, calotes financeiros. Ao
mesmo tempo, deixar de conceder crédito nesse ramo é
algo impensável, devido à necessidade de efetuar vendas
maiores a longo prazo.

INTRODUÇÃO

Então, sempre surgem algumas dúvidas sobre como
seria, de fato, a melhor maneira de conceder crédito
e, simultaneamente, manter as finanças do negócio
protegidas. Isso é possível, desde que você utilize uma
política estratégica bem-definida e conte com o auxílio das
melhores ferramentas do mercado.
Neste e-book, falaremos tudo o que você precisa saber
sobre como promover o acesso ao crédito para o seu
consumidor, de forma ágil e segura. Vamos lá!
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O QUE É CONCESSÃO DE CRÉDITO?

Conceder acesso ao crédito é uma ação ligada a um
conjunto de procedimentos que visam analisar, ponderar
e, se for o caso, liberar o uso do valor envolvido na
transação financeira. O processo ocorre o tempo todo, e é
usado tanto por pessoas físicas (PF) quanto por pessoas
jurídicas (PJ) na hora de solicitar empréstimos, realizar
financiamentos ou pedir talões de cheques.
Com relação à sua finalidade, ela varia de acordo com a
situação do solicitante. Financiar um imóvel, obter o capital
necessário para expandir as atividades empresariais ou
quitar eventuais pendências são ótimos exemplos.
Repare que, para vendas a prazo de itens de elevado valor
agregado, a análise de concessão de crédito também é
indispensável. Isso porque a empresa deve ter a máxima
certeza de que realmente receberá as quantias das
parcelas nos dias combinados.
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Nesse sentido, a resposta negativa ou positiva da
organização encarregada de aprovar o pedido de crédito
depende de uma série de fatores, como:
• histórico de negativação do CPF ou CNPJ;
• perfil de pagamento das contas — se os
compromissos financeiros costumam sofrer atrasos e,
se sim, com qual frequência;
• remuneração média dos últimos meses;
• período de registro em carteira — para quem estiver
trabalhando em regime de CLT etc.
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No caso de concessões de crédito destinadas a empresas,
outros detalhes entram em cena, como:
• porte da organização;
• situação do balanço patrimonial e do fluxo de caixa;
• perfil financeiro de cada um dos sócios;
• pertencimento ou não a algum grupo econômico.
Além de todos esses elementos, tenha em mente que a
liberação ao crédito também está atrelada à atual conjuntura
econômica. Soma-se a isso o fato de que a quantidade
de dados analisados e a tecnologia usada para tal são
proporcionais ao tamanho do montante incluído na transação.
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COMO REALIZAR A CONCESSÃO DE CRÉDITO?

Acima, indicamos quais são os principais aspectos levados
em consideração para concessão de crédito de pessoas
físicas e jurídicas. O problema é que, na hora de efetuar
o processo de análise, nem sempre as empresas estão
preparadas como deveriam.
Quando o cenário econômico se mostra delicado, incerto
e, portanto, muito desafiador, é fundamental adotar boas
práticas — essencialmente, se o futuro do seu negócio
estiver em jogo. Até porque, em tempos complicados,
a taxa de inadimplência tende a subir, o que pode
comprometer todo aquele planejamento financeiro
cuidadoso que você criou.
Com o propósito de evitar problemas, siga as dicas valiosas
que apresentaremos, a seguir.
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OBTENHA DADOS CADASTRAIS RELEVANTES
Por mais que o movimento da sua loja seja alto, com muitos
consumidores atendidos por dia, tentar conhecê-los detalhadamente
é uma regra básica. Isso fica ainda mais evidente nos dias de hoje, em
que temos acesso a diferentes fontes de informação que facilitam
bastante a realização dessa tarefa.
Lembre-se, igualmente, de coletar dados importantes relacionados ao seu
público e, sobretudo, de mantê-los atualizados. Ficar ciente de qualquer
alteração cadastral, como mudança de endereço, de renda e de números
deixados para contato, é essencial.

EXIJA BOAS GARANTIAS

Como há diferenças quanto ao tipo de dado coletado de PFs e PJs,

Repare que não basta solicitar garantias, pois é preciso se certificar de que

é importante ter atenção e, assim, obter informações que sejam

elas existem. Assim, o primeiro passo se refere à escolha da garantia em si,

realmente relevantes para conceder crédito. Para pessoas jurídicas, uma

a qual deve ser feita com cuidado, a fim de assegurar cobertura financeira

referência importante deriva do relacionamento das empresas com seus

em caso de inadimplência. Em um segundo momento, é necessário

fornecedores de longa data.

confirmar a veracidade dos documentos relacionados ao item oferecido.
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AVALIE A CAPACIDADE DE PAGAMENTO
Antes de efetuar vendas a prazo, verifique qual é a

Muitas vezes, a chance de fechar uma grande venda tende

probabilidade de receber os valores acordados nas datas

a ofuscar algumas falhas do processo de análise de crédito.

de vencimento previstas. Para tanto, conte com o respaldo

Nessas circunstâncias, toda ajuda técnica especializada é

de soluções que realizam o trabalho de estimar a taxa de

bem-vinda. Desse modo, basta adotar o mesmo protocolo e

adimplência das pessoas nos próximos 12 meses.

tomar as decisões necessárias de forma objetiva.

Com o suporte de ferramentas desenvolvidas com

Esse é o caminho para, por exemplo, conceder condições

tecnologia de ponta e sintonizadas com as necessidades

especiais de parcelamento para determinado cliente.

recentes do mercado, fica fácil prever as chances de

A partir do momento em que a avaliação é conduzida

problemas. Entre outras coisas, isso significa que uma

de forma adequada e minuciosa, você passa a ter mais

análise de crédito precisa e completa depende do uso de

confiança e tranquilidade para realizar vendas parceladas

mecanismos criados por especialistas no assunto.

que demandem elevadas quantias.
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MONITORE A SITUAÇÃO DE CADA CLIENTE
Não à toa, um dos pontos decisivos para concessão de

Antes de tudo, é imprescindível definir o que seria, exatamente,

crédito é o próprio relacionamento de seus consumidores e

uma “boa relação”. A depender do volume financeiro, atrasos

clientes com sua empresa. Como termômetro, considere o

de uma única transação costumam prejudicar a manutenção

histórico de pagamentos. Aqui, cada caso é único.

de compromissos firmados com fornecedores.

Existem, por exemplo, pessoas que pagam, mas têm o

Em médio e longo prazo, portanto, hábitos de pagamentos

hábito de atrasar um pouco a quitação de suas parcelas. Já

irregulares e aparentemente inofensivos acarretam

outras são propensas a quitar seus débitos após períodos

transtornos consideráveis. A solução reside em

mais distantes da data de vencimento. Esses dois perfis

acompanhar o histórico dos seus clientes de perto e revisar

merecem uma atenção a mais.

a situação segundo bons critérios.

Isso porque, na gestão de seu negócio, você deve levar em

Dito de outra forma, o segredo de uma boa gestão

conta algumas variáveis. Os clientes que manifestam os

financeira consiste na tomada de decisão baseada em

comportamentos acima podem, de modo geral, ter uma

dados, e não em achismos. É preciso padronizar e, na

longa e boa relação com sua empresa. Então, como saber

medida do possível, automatizar as avaliações de crédito.

se é o momento de barrar uma nova concessão de crédito

Tudo isso, é claro, com o intuito de extrair o que há de

ou de estabelecer outras condições para liberá-la?

melhor das análises quantitativas e qualitativas.
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QUAL É A IMPORTÂNCIA DO USO DE DADOS NA CONCESSÃO DE CRÉDITO?

Nunca se falou tanto em dados como nos últimos anos. A

Na prática, o resultado aparece sob a forma de respostas que,

razão por trás disso tudo? Por meio de coleta, tratamento

anteriormente, pareciam inalcançáveis ou muito confusas.

e combinação dos mais variados conjuntos de dados, é

Graças ao desenvolvimento da tecnologia, podemos criar

possível gerar informações importantes para, em seguida,

algoritmos que concretizam um trabalho que seria inviável

transformá-las em conhecimento.

para os humanos. Afinal, o volume de dados a serem utilizados
demandaria muito tempo de análise.
Ao usar dados na concessão de crédito, você passa a contar
com um recurso que avalia seus clientes em diferentes frentes,
o que aumenta o poder do processo de tomada de decisão.
Além do cadastro negativo, agora, já é possível verificar o
registro de informações positivas relacionadas às pessoas
interessadas nos serviços ou produtos da sua empresa.
A união de ambos os cadastros proporciona a descrição de
um perfil comportamental e financeiro muito mais próximo
da realidade de cada indivíduo. Por sinal, cabe salientar que
os dados positivos já eram constantemente usados por
instituições financeiras.
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Agora, você tem a chance, na gestão da empresa, de incrementar sua rotina de política de concessão de crédito via inclusão de
detalhes associados a esses elementos:
• cartão de crédito;

• capital de giro;

• cheque especial;

• valores em atraso;

• empréstimo;

• endividamento;

• financiamento;

• pontualidade de pagamentos;

• consórcio;

• compromissos financeiros assumidos recentemente.

A partir do momento em que você tem à disposição uma boa fonte de dados, obter informações precisas vinculadas a eles é
relativamente simples. Conforme o tipo de visualização disponível, os pontos determinantes para o processo decisório são agrupados
em uma única tela. Assim, é possível chegar a conclusões em menos tempo, e com muito mais confiança.
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QUAIS FERRAMENTAS UTILIZAR NESSE MOMENTO?

Para não perder tempo e tomar uma decisão com alto grau de exatidão, você deve ter a certeza de utilizar as soluções
mais completas do mercado. Nessa linha de raciocínio, não podem faltar ferramentas poderosas para consulta de CNPJ e
CPF e monitoramento de clientes.
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SERASA SCORE
Em um primeiro momento, você pode contar com o

A pontuação final é obtida mediante aplicação de um

Serasa Score, solução que inclui os mais diversificados

modelo matemático especificamente criado e mantido pela

dados estatísticos para gerar uma pontuação. De acordo

Serasa Experian. Na hora de alimentar a base de dados,

com a escala, de 0 a 1.000, é possível saber qual é a

são utilizados os seguintes dados públicos referentes a

probabilidade de cada cliente honrar seus pagamentos

qualquer tipo de cliente (PF e PJ):

nos próximos meses.
• movimentações financeiras;
• histórico de negativação;
• dívidas ajuizadas;
• emissão de cheques sem fundos;
• pagamentos feitos em dia.
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A todos esses fatores, acrescentam-se os dados
provenientes do cadastro positivo, caso esteja ativado.
Por falar nisso, essa ativação também conta pontos a favor
da concessão de crédito, já que se trata de um gesto de
transparência por parte de quem consome.
Por ser pioneira no mercado de análise e monitoramento
de crédito, a Serasa Experian oferece como vantagem
sua própria base de dados, que é a maior da América
Latina. Em termos práticos, isso significa que a pontuação
do Serasa Score produz respostas com maior nível de
precisão e que, portanto, refletem um panorama mais
próximo da realidade.
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MONITORE CLIENTES
Como comentamos, as análises de crédito devem ser
refeitas ao longo dos meses. Isso quer dizer que você
também necessita do Monitore Clientes, ferramenta
capaz de emitir sinais de alerta associados aos seguintes
detalhes vinculados ao CNPJ ou CPF de clientes:
• modificações cadastrais;
• protestos;
• ações judiciais;
• dívidas atrasadas;
Com esse controle em tempo real, você toma ciência de
• negativações;

mudanças que podem impactar a saúde do seu negócio
antecipadamente. Assim, pode agir rapidamente para

• início de processos de recuperação judicial.

acionar planos de contenção de danos.
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CONCLUSÃO
Em qualquer época, mas principalmente, durante períodos
econômicos delicados, a adoção de métodos eficazes para
concessão de crédito é indispensável. Afinal, você precisa
saber exatamente com quem negocia, a fim de proteger o
seu negócio do risco de inadimplência.
Ao longo deste e-book, apresentamos as principais
características da concessão de crédito e as melhores
práticas do mercado. Além disso, explicamos por que o
uso inteligente dos dados disponibilizados pelos clientes
dinamiza o processo e potencializa os resultados.
Por fim, indicamos quais são as ferramentas essenciais
para que a lógica da concessão de crédito seja adotada na
sua empresa de maneira tranquila, segura e efetiva.

Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa
Experian é responsável pela maior base de dados
da América Latina e oferece os relatórios mais
precisos e eficazes do mercado. Apoiam empresas,
empreendedores e consumidores em suas decisões
de crédito e oferecem soluções para gestão de riscos,
marketing e certificação digital.
Desde 2007 são parte do grupo Experian, a maior referência
mundial em serviços de informação. Por meio de soluções
tecnológicas e inovadoras da Serasa Experian, desvendam
o poder dos dados para ampliar oportunidades para
pessoas e empresas.

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 MESMO!

