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MÓDULO 1: ATIVIDADES DE CRÉDITO 

 

A definição de alguns dos objetivos básicos de crédito e cobrança a serem 

alcançados em determinado período constitui responsabilidade da diretoria 

ou da gerência de nível equivalente. Convém lembrar que os objetivos 

estabelecidos deverão atender e estar de acordo com as políticas definidas 

pela alta administração. 

 

Num mercado cada vez mais competitivo, em que a qualidade e o preço 

dos produtos e serviços costumam ser nivelados com a concorrência, o 

diferencial na área de crédito e cobrança está no talento humano, visto 

como a chave para maximizar o desempenho e os resultados de uma 

empresa. Hoje, o acesso às informações para análise de crédito é muito mais 

ágil. Com um tempo menor de análise, o papel do analista se transforma, com 

o surgimento de oportunidades de novos negócios, alcançando também a 

prospecção, a potencialização de vendas, a higienização de cadastros e o 

gerenciamento de carteiras. 

 

Assim, enquanto os cobradores vêm mantendo seu foco no recebimento, 

adaptando suas abordagens aos diversos tipos de devedores, os analistas de 

crédito e cobrança estão na linha de frente no relacionamento com os 

clientes externos e internos, atuando focados na busca de informações para 

identificação precisa dos riscos. 

 

Ao oferecer crédito para pessoas físicas de menor poder aquisitivo, pode-se 

pressupor que haja certo índice de inadimplência por parte dos mesmos. 

Nesse momento, entram em cena os cobradores, que podem ser bons ou 

maus na execução de suas atividades. Há os que fazem uso de práticas 

abusivas, que pretendem receber o valor a qualquer preço, e há também os 

que sabem aproveitar a situação para receber o valor da dívida e ainda 

manter um elo de fidelidade com os clientes. 

 

Se há inadimplência, o bom cobrador deve partir do pressuposto de que seu 

cliente ainda não quitou sua dívida por motivos justificáveis, como o 

desemprego ou doença, por exemplo. A partir daí, pensando a curto e longo 

prazo, o cobrador deve demonstrar preocupação com seu cliente, 

apontando meios alternativos para que seu empréstimo seja quitado sem 

maiores transtornos para ambas as partes. 

 

 

Quando um consumidor solicita uma linha de crédito no mercado, há sempre 

uma expectativa para que o empréstimo seja aprovado. Mas, antes de o 

cliente receber um sim ou não, existe uma etapa muito importante: a análise 
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de crédito. A partir dessa avaliação, a instituição financeira irá definir o valor 

liberado de crédito, as taxas de juros envolvidas na operação e a quantidade 

de parcelas oferecidas para o pagamento do montante.  

 

O primeiro objetivo da análise é garantir que a instituição vai receber o 

dinheiro liberado. Outro ponto é conhecer as dívidas que o consumidor já tem. 

Dessa forma, ele não corre o risco de comprometer toda a sua renda. 

 

O que é a análise de crédito?  

Para oferecer crédito a um consumidor, as instituições financeiras e 

estabelecimentos comerciais precisam ter certeza de que vão receber o 

valor de volta. A análise de crédito é um processo criado justamente para 

oferecer essa segurança a quem empresta e ajudar as empresas a 

“acreditarem” (daí a palavra “crédito”) que o consumidor será um bom 

pagador.   

 

Esse processo é necessário em qualquer operação financeira: ao solicitar um 

novo cartão de crédito, limite de cheque especial, empréstimos, 

financiamentos, crediários e até para abrir uma conta bancária as 

informações do consumidor precisam ser avaliadas pela empresa.  

 

 

Como é feita a análise de risco de crédito?  

O processo de análise de crédito pode variar de acordo com a instituição 

credora, mas costuma ter alguns pontos em comum. De modo geral, as 

empresas consultam as seguintes informações sobre o solicitante:  

 

Dados pessoais  

Nesta etapa, são analisadas as informações básicas sobre o consumidor, 

como o CPF, telefone, estado civil, nível de escolaridade, profissão, renda e 

endereço. A partir destes dados, é possível começar uma avaliação mais 

profunda sobre o solicitante.  

 

Restrições no nome  

Com os dados pessoais em mãos, a instituição precisará saber se o cliente 

tem alguma pendência com ela. Em caso positivo, isso pode impossibilitar a 

tomada de um novo crédito, afinal, as chances de inadimplência são maiores.  

 

Além disso, a maioria das empresas costuma consultar os birôs de crédito - ou 

órgãos de proteção ao crédito - para conseguir informações mais detalhadas. 

Por meio deles, também é possível saber se o consumidor tem dívidas em 

atraso com outras instituições, o que pode indicar que ele é um mau pagador.  

 

 



 

4 | P á g i n a  

 

Os birôs de crédito também fornecem outra informação importante: o score, 

ou pontuação de crédito do consumidor. O valor varia de 0 a 1 000 e é 

calculado pelos próprios birôs por meio da avaliação de seu histórico de 

dívidas e de pagamentos. No Brasil, quatro empresas especializadas 

oferecem esses dados: Boa Vista SCPC, Serasa, SPC e Quod.  

 

O objetivo dessa consulta é entender qual o seu risco de inadimplência ao 

pedir crédito no mercado. Quanto mais perto do 1 000, melhor é o seu score 

e maiores são as chances de ter crédito aprovado.  

 

Cadastro positivo 

Além de analisar as restrições no nome do consumidor, as empresas também 

podem avaliar as informações disponíveis no cadastro positivo, outro banco 

de dados reunidos pelos birôs de crédito. Ao contrário da lista de 

inadimplentes, o cadastro positivo reúne informações sobre bons pagadores. 

Lá, as empresas podem acessar um ‘raio-x’ do comportamento e situação 

financeira de cada indivíduo ou empresa, com todos os pagamentos feitos 

em dia.  

 

Na prática, após consultar as informações do consumidor que paga as contas 

sem atraso, as instituições financeiras têm condições de oferecer crédito com 

taxas menores e melhores condições de pagamento, como prazos 

estendidos. Por meio do cadastro positivo, a parcela da população sem 

emprego formal também será beneficiada, pois também têm seus dados no 

sistema e podem comprovar sua capacidade de pagamento. 

 

 

Renda  

O próximo passo é consultar a renda mensal do consumidor, outra informação 

fundamental para garantir a segurança da operação e do próprio solicitante. 

Isso serve para saber se o valor da parcela realmente cabe no bolso do 

cliente ou se o limite do cartão está adequado ao seu salário. Geralmente 

uma despesa não pode ultrapassar 30% do seu salário para que o orçamento 

não fique comprometido.  

 

 

 

Garantia  

No caso das operações de crédito que envolvem um bem como garantia de 

pagamento, como o refinanciamento de imóvel ou refinanciamento de 

veículo, a propriedade também é analisada. Na Creditas, principal 

plataforma online de crédito com garantia do Brasil, a casa ou carro do 

solicitante passam por uma vistoria para que a instituição consiga avaliar o 

estado de conservação do bem e estimar o seu valor de mercado. Essas 
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informações também são importantes, pois quanto mais valioso for o imóvel 

ou automóvel, menores ficam as taxas de juros da operação.  

 

 

O que acontece depois da análise de crédito?  

Após concluir a análise de crédito, a instituição financeira já tem as 

informações necessárias sobre o consumidor e pode definir as condições que 

serão oferecidas na operação. Em modalidades como o cheque especial e 

o cartão de crédito, o valor é liberado automaticamente após a aprovação 

da análise. Ao optar por outras linhas, como o empréstimo pessoal e o 

empréstimo com garantia, solicitante é informado sobre as possibilidades 

oferecidas pela instituição financeira e escolhe a que melhor se adequa ao 

seu orçamento.     

 

Como funciona a análise de crédito para pessoa jurídica? 

A análise de crédito também é um procedimento necessário para pessoas 

jurídicas. Isso porque, assim como uma pessoa física, a empresa também tem 

um histórico de pagamentos a ser considerado, pois se relaciona com 

fornecedores e tem diversas despesas no dia a dia.  

 

Ao solicitar um empréstimo para MEI (microempreendedor individual) ou ME 

(microempresário), por exemplo, outras informações são consideradas. Pelos 

dados cadastrais, o credor irá consultar a situação do seu CNPJ para saber se 

a empresa está regularizada, se há pendências financeiras ou judiciais e 

histórico de falência. Além disso, irá descobrir a sua receita recorrente e o seu 

lucro líquido para saber se você consegue pagar as prestações.  

 

Depois, a credora analisa o perfil de crédito da sua empresa: assim como 

qualquer indivíduo, todo empreendimento tem um score que mede o 

relacionamento do seu CNPJ com o mercado de crédito. 

 

Quem pode fazer uma análise de crédito e consultar os seus dados?  

Uma coisa é certa: nenhuma instituição pode ter acesso aos perfis de crédito 

do consumidor e fazer uma análise sem a autorização do cliente. Por meio da 

resolução n° 4.571, parágrafo 4°, o Banco Central determina que a credora 

deve guardar por pelo menos cinco anos a autorização de consulta ao SCR 

(Sistema de Informações de Créditos do Banco Central) feita por meio físico 

ou eletrônico, independentemente da realização da operação de crédito.  

 

Em outras palavras, as empresas precisam do consentimento do cliente para 

fazer qualquer consulta, mesmo que o empréstimo não seja concretizado. Isso 

garante que as informações do cliente se mantenham confidenciais. Além 

disso, as informações não podem ser utilizadas para outra finalidade além da 

informada ao solicitante. 

 



 

6 | P á g i n a  

 

Ainda segundo o Banco Central, essa regra vale para as seguintes operações 

de crédito:  

 

• Empréstimos e financiamentos; 

• Adiantamentos;  

• Operações de arrendamento mercantil; 

• Prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer modalidade de 

garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros;  

• Compromissos de crédito não canceláveis incondicional e 

unilateralmente pela instituição concedente;  

• Créditos contratados com recursos a liberar;  

• Créditos baixados como prejuízo;  

• Operações de crédito que tenham sido objeto de negociação com 

retenção substancial de riscos e de benefícios ou de controle.  

 

Como melhorar o meu perfil de crédito para uma análise? Confira dicas  

Uma das principais alternativas para melhorar o perfil de crédito e conseguir 

condições de pagamento mais vantajosas ao solicitar empréstimos no 

mercado é aumentar o score, a pontuação que mencionamos anteriormente.  

 

Para quem tem score baixo e encontra dificuldades para conseguir crédito, 

algumas práticas podem ajudar a alavancar a pontuação. A seguir, seis 

dicas:  

 

1 - Mantenha o seu nome limpo 

Ter o seu nome em um cadastro de restrições nos birôs de crédito é o que mais 

faz cair a sua pontuação. Para sair dessa situação, é fundamental procurar 

as empresas com as quais você possui algum débito para renegociar a dívida 

e, então, retirar o seu nome das listas de inadimplentes. 

 

2 - Se possível, antecipe o pagamento das suas contas  

Fique atento às datas de vencimento das suas contas. Isso vale até para as 

despesas básicas, como água, energia e telefone. Pagá-las sempre em dia 

ou antes do vencimento é um sinal de que você está com as finanças em 

ordem e ajuda muito a aumentar a sua pontuação de crédito.  

 

3 - Participe ativamente do mercado financeiro  

Ao utilizar crédito em seu nome, chegará aos órgãos de proteção ao crédito 

a informação de que você participa ativamente do mercado financeiro, 

além do seu perfil de pagamento. Procure também colocar as faturas básicas 

em seu nome.  

 

Caso tenha um cartão de crédito, fique atento ao uso responsável, sempre 

abaixo do seu limite. A solicitação constante de aumento de limite do cartão 
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também pode atrapalhar o seu score, pois indica que você pode estar 

precisando de dinheiro. Fique atento.  

 

4 - Mantenha os seus dados atualizados  

Mantenha sempre os seus dados atualizados nas instituições financeiras e 

órgãos de proteção ao crédito, como a Boa Vista SCPC e o Serasa. Se não 

mora mais no mesmo endereço, mudou de emprego ou alterou seu número 

de telefone, por exemplo, procure seus credores e os bancos de dados para 

solicitar a alteração. 

 

5 - Modere as consultas de crédito 

Evite fazer muitas consultas de crédito por empresas com o seu CPF, pois a 

prática pode indicar instabilidade financeira. Cada vez que uma empresa 

consulta o seu cadastro, isso fica registrado nos bancos de dados por um 

período, o que pode reduzir o seu score. 

 

6 - Use o débito automático 

Colocar as suas contas em débito automático vai ajudá-lo a construir um 

histórico de bom pagador. Então, se for possível, opte por colocar as faturas 

de energia, água, gás, telefone e internet no débito automático. Assim, você 

garante que os pagamentos serão feitos no vencimento. 

 

Em todos os órgãos de proteção ao crédito é possível consultar o seu perfil 

antes de solicitar empréstimos a uma instituição financeira. A Serasa e a Boa 

Vista SCPC permitem que o consumidor acesse seu score e descubra se possui 

pendências financeiras online e gratuitamente.  

 

Agora que você já sabe como funciona e para que serve o processo de 

análise de crédito, ficou mais fácil entender por que algumas solicitações são 

aprovadas ou não e entender que esse é um processo seguro, já que as 

instituições precisam da sua autorização para acessar qualquer informação.  
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MÓDULO 2: AGENTES E USO DE CRÉDITO 

 

 

As empresas muitas vezes precisam recorrer a empréstimos para conseguirem 

investir, aumentar o faturamento e, assim, o lucro líquido do negócio. Para 

auxiliar neste processo, há um profissional conhecido como agente de crédito. 

 

O agente de crédito atende nas mais diversas instituições financeiras do país, 

no setor de mercado de crédito. 

 

 

 

O que é um agente de crédito? 

O agente de crédito é o profissional que atua no processo de financiamentos. 

Isto é, ele auxilia na concessão de crédito para empresas e pessoas. Além 

disso, o profissional de crédito também pode trabalhar no setor de cobranças 

de instituições financeiras. 

 

 

Mercado de Crédito: como funciona? Para que serve? 

Mercado de Crédito: como funciona? Para que serve? 

O agente de crédito pode exercer algumas horas atividades que envolvem 

o mercado de crédito. Por exemplo, uma das funções do profissional é 

também estudar maneiras e planos dos clientes de pagarem financiamentos. 

 

O profissional de crédito no Brasil 

O agente de crédito foi reconhecido como profissão em 2009, pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego. O Banco Central tornou obrigatório que o profissional 

tivesse um certificado para intermediar a liberação de crédito. 

 

Desde 2014, a certificação é feita para evitar problemas e erros ao Sistema 

Financeiro Nacional. 
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MÓDULO 3: ATIVIDADES DE COBRANÇA 

 

 

Os profissionais que fazem o intermédio no mercado de crédito podem ter 

funções como: 

 

Análise de Crédito; 

Negociação entre credores e devedores; 

Negociar crédito e hipotecas; 

Faz visitas técnicas em clientes; 

Elabora relatórios dos clientes para instituições. 

 

 

O agente de crédito pode representar uma única instituição financeira ou 

trabalhar de forma autônoma. Os profissionais costumam ter uma renda fixa 

e receber uma comissão conforme as metas da empresa ou cooperativa de 

crédito. 

 

Para saber mais sobre a importância e a atuação desse profissional e demais 

agentes do mercado financeiro, se inscreva no Whatsapp da Suno e receba 

boletins com informações do cenário econômico nacional e internacional 

gratuitamente. 

 

Importância no crédito para as empresas 

Pequenas e médias empresas, muitas vezes, precisam recorrer a 

financiamentos e empréstimos para aumentarem a produção e assim 

crescerem. O agente financeiro tem um papel importante para essas 

empresas. 

 

O empréstimo e financiamento para pequenos e médios negócios é um setor 

que tem crescido no mercado de crédito. As instituições têm criado 

estratégias para atrair as empresas. 

 

O agente de crédito auxilia na elaboração de planos viáveis para o 

pagamento dos empréstimos. Além disso, aponta as melhores opções de 

crédito para empreendedores. 

 

A orientação é uma das principais funções do profissional. Isso porque o 

profissional precisa apresentar de forma clara as responsabilidades de cada 

opção de crédito. 

 

A importância de um consultor para o mercado de crédito e para o 

crescimento de empresas de pequeno e médio porte. 
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Funções do agente de crédito para empreendedorismo 

O profissional de crédito pode ir além de intermediar a liberação de crédito. 

Há instituições financeiras que o agente de crédito participa da elaboração 

do plano de vendas do cliente, reuniões e da rotina da empresa. 

 

 

Esse processo acontece porque muitas vezes pequenas e médias empresas 

novas têm dificuldade de comprovar garantias. 

 

Por isso, o consultor financeiro se envolve para saber a realidade da empresa 

e apresentar a melhor forma de conseguir os recursos com taxas de juros 

adequadas. 

 

O agente de crédito faz uma consultoria para os clientes. O profissional 

entende não só do mercado financeiro, como também de 

empreendedorismo. 

 

 

 

MÓDULO 4:  PERFIL DOS INDADIMPLENTES 

 

 

Toda empresa depende da análise de crédito para fazer negociações 

precisas e bem direcionadas. Quando essa etapa é ignorada, o risco de 

inadimplência é alto — e isso afeta tanto o fluxo de caixa organizacional 

quanto o relacionamento com os clientes. 

 

Afinal, se o dinheiro esperado deixa de entrar em caixa, a empresa tem 

dificuldades para pagar fornecedores e colaboradores, assim como para 

renovar o estoque e adquirir outros produtos. De outra parte, é necessário 

fazer a cobrança, que é uma atitude incômoda e pode afastar os clientes. 

 

O que fazer? O melhor é trabalhar bem a análise do crédito para evitar 

imprevistos. Para isso, é preciso compreender o conceito e sua importância, 

saber o que deve ser avaliado e o passo a passo para ter precisão e eficiência. 

Esses são alguns dos critérios trabalhados neste post. Então, que tal saber 

mais? Acompanhe! 

 

Entenda o que é a análise de crédito 

Analisar o crédito de um cliente consiste em verificar se ele realmente tem 

condições de honrar o compromisso assumido. O objetivo é identificar o perfil 

e as condições financeiras do cliente, a partir de suas informações básicas e 

de seus dados financeiros. Assim, a empresa também define um valor mínimo 

de compra, a taxa de juros aplicada e o prazo de pagamento das parcelas. 
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Por suas características, esse processo é uma forma de evitar calote nas 

operações de crédito. Ao mesmo tempo, ajuda a garantir a estabilidade 

financeira do seu negócio e manter as contas organizadas. 

 

É importante destacar que a análise pode ser realizada tanto para clientes 

pessoa física quanto jurídica. Em ambos os casos, é uma maneira de 

formalizar a negociação e assegurar um bom relacionamento entre as partes. 

 

 

Conheça a importância da análise de crédito 

O processo de analisar as informações de crédito do cliente é uma forma de 

identificar os riscos envolvidos na negociação. Por isso, são utilizados 

diferentes critérios e pontuações que determinam o potencial de 

inadimplência do consumidor. 

 

Dessa forma, você mantém a saúde financeira do negócio ao utilizar critérios 

parametrizados, conforme a política de concessão de crédito estabelecida 

pela sua empresa. Ainda diminui as incertezas da negociação, já que a 

pessoa percebe, de forma antecipada, se conseguirá encaixar aquela 

parcela no seu orçamento mensal. 

 

A análise para concessão de crédito oferece outros benefícios para sua 

empresa.  A seguir, algumas delas: 

 

Garantia de fluxo de caixa estável 

 

O fluxo de caixa tem o propósito de indicar como está a saúde financeira da  

empresa. Quando é projetado, sinaliza o resultado esperado para os próximos 

meses, ou seja, quanto você tem a receber e a pagar em determinado 

período. 

 

Essa indicação só dá certo, se você trabalhar bem a análise de crédito. Caso 

contrário, vai esperar receber uma quantia X, mas terá menos que isso devido 

à inadimplência. Assim, deixa de haver precisão nos cálculos e isso leva a 

dificuldades financeiras, que podem exigir a contratação de empréstimos e 

financiamentos, podendo levar até à falência do negócio. 

 

Redução de riscos de inadimplência 

 

A análise apropriada do perfil do cliente mostra qual é seu score de crédito. 

A pontuação sinaliza a probabilidade de o consumidor ficar inadimplente nos 

próximos 12 meses. Por isso, quanto pior for a avaliação, maior é a chance da 

sua empresa deixar de receber o dinheiro na data correta de pagamento. 
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Perceba que essa é uma forma de se precaver e evitar problemas com 

clientes com amplo histórico de maus pagamentos. Essa análise também 

exclui os bons pagadores que quitaram a conta alguns dias atrasada por 

esquecimento ou um imprevisto momentâneo, por exemplo. 

 

Como consequência, você recebe os valores em dia e tem fluxo de caixa 

para honrar seus compromissos. Com isso, tem menos chances de sua 

empresa ficar inadimplente e/ou ter que solicitar empréstimos ou 

financiamentos para quitar as dívidas. 

 

Segurança em negociações 

 

A análise do crédito permite conhecer melhor os clientes e os fornecedores, 

a fim de liberar a venda a prazo com segurança. Esse processo reduz as 

incertezas e fortalece o relacionamento com os parceiros, inclusive, com o 

surgimento de outras oportunidades. 

 

Por exemplo, ao vender a prazo para um cliente e receber os valores em dia, 

você sabe que pode conceder o crédito outras vezes. Ao mesmo tempo, o 

consumidor opta por adquirir na sua empresa, porque terá um procedimento 

de liberação mais rápido e taxas de juros até mesmo mais baixas do que em 

outros locais. 

 

O benefício para ambas as partes estreita as relações e aumenta o potencial 

de fidelização do cliente. Para sua empresa, é a chance de ter novas 

oportunidades de venda, que ocorrem de forma recorrente e com menos 

riscos. 

 

Negocie com mais segurança. Consulte o CNPJ e o CPF dos seus clientes  

 

Saiba quais são os impactos em ignorar a análise de crédito 

Da mesma forma que há benefícios ao analisar o crédito, as empresas 

também têm problemas quando ignoram essa prática. Há mais incertezas no 

momento de vender para novos clientes. Além disso, o negócio deixa de 

acompanhar os compradores de perto, o que dificulta a gestão da 

capacidade de pagamento de cada um deles. 

 

Tenha em mente que um bom pagador pode atrasar alguns pagamentos 

durante determinado período, se tiver algum imprevisto financeiro, como um 

tratamento de saúde a pagar ou se passar pelo desemprego. Por sua vez, 

quem estava com um score de crédito baixo pode reverter sua situação. 

 

Esses exemplos deixam claro que a análise de crédito precisa ser constante, 

porque o status de um comprador pode mudar. Se a sua empresa ignorar 

essa recomendação, o que acontece? A seguir alguns impactos negativos. 
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Dificuldades no fluxo de trabalho 

Sem realizar a análise, sua empresa tende a conceder menos crédito a 

clientes desconhecidos. Com a negativa, o fluxo de vendas é afetado e o 

faturamento do seu negócio tende a cair. 

 

Para evitar esse problema, o melhor é fazer uma boa gestão do crédito, com 

análise adequada do perfil do cliente e do seu score. Desse modo, você 

aproveita as oportunidades sem colocar em risco o caixa da sua empresa. 

 

Piora na avaliação de capacidade de pagamento do cliente 

De todas as vantagens da análise de crédito, a verificação da capacidade 

de pagamento do cliente é uma das principais. A ideia é garantir que a 

parcela da venda a prazo vai caber no orçamento do comprador, porque 

isso aumenta as chances do pagamento em dia. 

 

O ideal é que as dívidas somadas nunca ultrapassem 30% da renda. Para fazer 

essa análise, é necessário contar com ferramentas adequadas, que faça um 

levantamento amplo para sinalizar a melhor resposta possível. Afinal, como 

indicamos, o resultado de determinado momento pode não ser válido para 

outro período. 

 

Aumento no risco de inadimplência 

Com as vendas a prazo, sempre há o perigo de você não receber uma ou 

mais prestações do produto ou serviço adquirido. Qualquer que seja o 

cenário, a inadimplência sempre traz prejuízos ao negócio, que precisa arcar 

com essa dificuldade financeira. 

 

Ao fazer uma boa análise do crédito do cliente, há menos riscos. Sua empresa 

monitora a situação atual do comprador e verifica se é possível vender a 

prazo, se é necessário cobrar uma taxa de juros mais alta para compensar 

possíveis prejuízos, se o ideal é recusar a negociação etc. 

 

Diminuição da previsibilidade financeira 

Para fazer uma boa gestão, é preciso saber como está a situação financeira 

para os próximos meses. A saúde e a sustentabilidade do negócio dependem 

de um bom fluxo de caixa. A avaliação de crédito também auxilia nesse 

aspecto. 

 

Sem ter um grande número de clientes inadimplentes, fica mais fácil ter 

precisão na hora de calcular os valores a serem recebidos. Por outro lado, se 

os pagamentos atrasados estiverem em alta, é provável que você acabe 

com o nível do capital de giro e tenha que recorrer a outras fontes de 

financiamento. 
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Redução da competitividade 

Ao ignorar a análise de crédito, sua empresa tem menos competitividade. 

Essa relação parece não existir, em um primeiro momento, mas isso acontece 

a médio e longo prazos. Para entender, basta considerar que, quanto maior 

for a inadimplência, mais o negócio terá que financiar as operações dos 

clientes. 

 

Em outras palavras, se o pagamento for atrasado, você terá que arcar com 

esse prejuízo para honrar os compromissos empresariais. Ao usar seus recursos 

próprios para essa finalidade, deixa de realizar investimentos e melhorias, que 

destacam a companhia em relação aos concorrentes. 

 

Analise  o que deve ser avaliado na análise de crédito 

O propósito da análise do crédito para pessoas físicas e jurídicas é garantir 

que existe capacidade de pagamento e qual é o nível de risco envolvido na 

operação. Para chegar a esse patamar, é necessário avaliar diferentes 

variáveis, que indicarão o potencial risco de inadimplência daquela 

operação. 

 

A seguir, apresentamos quais aspectos precisam ser considerados para ter 

mais segurança nas vendas. Acompanhe! 

 

Dados pessoais do cliente 

Os dados pessoais precisam estar corretos e serem verdadeiros. Atente aos 

detalhes para evitar golpes e fraudes. Para isso, solicite, pelo menos, um 

documento com foto e CPF, porque esses dados comprovarão a análise 

creditícia e sua condição. 

 

Dados residenciais 

As informações precisam estar completas e atualizadas. É importante avaliar 

ainda número de telefone fixo, faturas e outros fatores que comprovem a 

renda. Esses dados contribuem para entrar em contato, caso ocorram 

problemas de pagamento. 

 

Renda 

A remuneração e o comprometimento da renda devem ser verificados para 

ter mais garantia de pagamento. Observe outras fontes de renda, como 

trabalhos temporários ou realizados de forma autônoma. Caso o cliente seja 

pessoa jurídica, verifique se a empresa realmente existe e os dados estão 

corretos. 

 

Dados creditícios 

A análise de crédito deve ser complementada pelo score do comprador, 

verificado pela Serasa Experian. O ideal é trabalhar com uma solução de 
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consulta integrada ao controle de vendas, a fim de ter mais informações 

valiosas. 

 

Compreenda o passo a passo para a análise de crédito 

O processo de avaliação de crédito deve ser realizado para pessoas físicas e 

jurídicas. Apesar de ambos os procedimentos serem relevantes, existem 

algumas pequenas variações. Por isso, vamos explicar as etapas de forma 

separada. Confira! 

 

Pessoa física 

A comprovação de capacidade de pagamento passa por cinco etapas, 

quando o foco é a pessoa física. Entenda o que caracteriza cada uma dessas 

fases. 

 

Solicitação de dados cadastrais 

O cliente deve apresentar seus dados pessoais, como CPF, RH, data e local 

de nascimento, telefone, e-mail, endereço etc. Também estão incluídos 

remuneração e informações sobre o cônjuge, caso seja casado. Ainda é 

comum exigir algumas referências pessoais e profissionais. 

 

Análise de restrições 

Os dados devem ser analisados para verificar uma possível pendência de 

pagamento com outra empresa ou instituição financeira. 

 

 

 

Análise de perfil de crédito 

O score do cliente e seus dados são enquadrados em um perfil e é possível 

saber se está condizente com o esperado. Também é verificado o histórico 

de pagamentos, a fim de saber como é o relacionamento do consumidor 

com o mercado. 

 

Análise do comprometimento da renda 

A capacidade de pagamento é avaliada para saber se a parcela da venda 

a prazo cabe no orçamento. O ideal é que todas as prestações a pagar 

nunca ultrapassem 30% da renda. 

 

Análise dos documentos 

O RG, o CPF e os comprovantes de renda e residência são checados para 

assegurar as referências. 
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Pessoa jurídica 

A análise do crédito de pessoa jurídica funciona de maneira diferente. O foco 

são as informações da empresa cliente. Por isso, entre os dados analisados 

estão: 

 

proposta de crédito; 

balancetes que comprovam a situação financeira do negócio; 

faturamento dos últimos meses; 

questionário de avaliação; 

resumo da situação de balanço; 

plano de negócios, que inclui produtos e serviços oferecidos, ramo da 

atividade em que atua, missão, visão e valores da companhia, entre outras 

informações relevantes que direcionam a gestão. 

O propósito da análise de concessão de crédito nesse caso é cumprir três 

objetivos principais. Eles são: 

 

análise retrospectiva: confere o desempenho histórico do consumidor e 

identifica os riscos do setor e como foram superados ou amenizados no 

passado. Verifica os fatores que sinalizam desafios na concessão do crédito; 

análise de tendências: mensura a condição financeira do cliente, a partir do 

crédito exigido e outros eventos financeiros. Indica a tendência do cliente de 

honrar os compromissos assumidos em caso de instabilidade no orçamento; 

capacidade creditícia: representa a conclusão sobre a solicitação do cliente. 

Define quanto pode ser concedido de forma menos arriscada. 

Apesar das etapas serem diferentes, o propósito é o mesmo da análise de 

crédito de pessoa física: verificar se há riscos na concessão da venda a prazo. 

Em qualquer uma das situações, você ameniza os potenciais problemas e 

garante uma negociação mais segura para sua empresa. 

 

 

 

A seguir 5 dicas para realizar a análise de crédito 

Para conceder o crédito, é necessário avaliar o potencial do cliente de honrar 

o compromisso assumido. Esse objetivo é alcançado por meio de um processo 

bem-estruturado e com a adoção de boas práticas. Confira as principais para 

implementar no seu negócio. 

 

1.Aprimore seu cadastro 

Com as informações do cliente em mãos, é preciso mais que fazer uma 

análise precisa. É necessário usar os dados de forma estratégica. Esse 

patamar apenas é alcançado quando o cadastro é aperfeiçoado. 

 

Solicite informações adicionais para enriquecer os dados e tomar uma 

decisão mais adequada e segura. Tenha em mente que os números e outros 

detalhes ajudam até na validação de detalhes, como o limite de crédito. 
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Ainda vale a pena integrar todas as informações para garantir um processo 

ágil e linear. Use um sistema específico para essa finalidade. Desse modo, os 

custos da análise, o retrabalho e a demanda por recursos humanos serão 

reduzidos. 

 

2.Defina limites de crédito 

Da análise das informações, é necessário determinar um limite de crédito. O 

objetivo é manter a saúde financeira da empresa e aumentar a chance de 

aproveitar as oportunidades. Afinal, em vez de recusar a venda a prazo, você 

sinaliza que pode oferecer até R$ X. 

 

Essa definição é importante, porque cada cliente tem características 

específicas. Por isso, é inviável determinar um limite de crédito único, válido 

para todas as situações. O ideal é fazer um estudo de viabilidade, que 

considere a capacidade de pagamento. 

 

3.Elabore uma política de crédito 

Para ter mais segurança na hora da negociação, crie uma política de crédito 

alinhada às suas necessidades e ao perfil da empresa. A melhor forma de 

equilibrar esses aspectos é verificar as condições do consumidor e ver os 

resultados desejados com as vendas. 

 

Personalize as avaliações e considere cada cliente de forma individual. Para 

alguns, por exemplo, é possível flexibilizar a concessão. Para outros, com um 

contrato menor, é possível oferecer um prazo de pagamento mais curto e por 

aí vai. 

 

Na hora de fazer essa análise, lembre-se de que a concessão do crédito 

interfere na entrada de dinheiro em caixa. Portanto, tenha em mente a 

necessidade de minimizar os prejuízos. 

 

4.Monitore carteiras 

Dentre todas as práticas, o monitoramento da carteira de clientes é uma das 

principais. Com ferramentas apropriadas, você cria oportunidades de venda, 

porque encontra as pessoas certas para formar essa lista. 

 

Ao mesmo tempo, acompanha a capacidade de pagamento dos 

consumidores. Assim, se houver alguma mudança no seu histórico, você já 

identifica e define se sua empresa vai conceder o crédito e em quais 

condições esse processo será feito. 
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5.Analise o perfil e o histórico dos clientes 

Sem dúvidas, o perfil dos clientes também interfere na negociação. Verifique 

as informações coletadas a partir de várias fontes, como scoring de crédito, 

bancos de dados públicos, dados financeiros e mais. 

 

Esses dados servem para a equipe de vendas traçar o perfil desejado e tomar 

uma decisão certa. Eles também são usados para analisar os riscos envolvidos 

na negociação. Por isso, descubra se ele é um bom pagador, se tende a fazer 

compras no mesmo valor do que está sendo negociado e mais. 

 

Tenha em mente que ter o nome limpo ou uma renda determinada nem 

sempre indica que ele arcará com o pagamento das parcelas. Por isso, 

estabeleça uma avaliação mais ampla. 

 

Explore as ferramentas para melhorar a análise de crédito 

A análise creditícia bem-estruturada depende de ajuda da tecnologia. É 

necessário adotar métodos inovadores, que subsidiem uma tomada de 

decisão acertada para negócios de todos os portes e segmentos de atuação. 

 

Por isso, é necessário usar algumas ferramentas que ajudam a analisar a 

concessão de crédito. Entre as tecnologias necessárias estão: 

 

Business Intelligence (BI): coleta e processa um grande volume de 

informações para gerar estatísticas confiáveis e determinar se a venda a 

prazo é uma boa ideia naquele contexto. Garante agilidade e ajuda a 

identificar os riscos da operação; 

Machine Learning: automatiza a análise de dados e os modelos analíticos 

para conceder a venda a prazo de modo mais seguro. Há o aprendizado 

autônomo, conforme os comandos oferecidos, o que aumenta a precisão da 

avaliação; 

Big Data: usa diferentes fontes para coletar dados e oferecer informações 

valiosas, que trazem exatidão para a análise de crédito. 

Todos esses objetivos são viabilizados pelos sistemas de automação. Eles 

reúnem informações sobre os clientes, traçam os perfis e gerenciam os riscos 

das operações. As tecnologias listadas servem para facilitar esse trabalho e 

estão integradas aos softwares específicos. 

 

A partir do uso das soluções, há mais agilidade no processo de análise e maior 

potencial de fidelização dos clientes. Da mesma forma, a avaliação do 

crédito se torna mais precisa e você protege sua empresa contra 

desequilíbrios financeiros. 

 

Saiba como a Serasa Experian pode otimizar o processo de análise de crédito 

A Serasa Experian trabalha com sistemas de automação que ajudam seu 

negócio a fazer uma análise creditícia personalizada e segura. Existem 
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soluções completas que facilitam esse trabalho e permitem conhecer melhor 

os consumidores. A consequência é o estabelecimento de relacionamentos 

de longo prazo, que trazem mais oportunidades. 

 

Com as ferramentas adequadas, você encontra clientes, negocia de modo 

adequado, acompanha os consumidores de perto e recupera dívidas com 

mais rapidez. Para alcançar esses propósitos, estão disponíveis as seguintes 

soluções: 

 

Consulta de CNPJ ou CPF: ajuda a conhecer clientes e fornecedores, evitar 

calotes e negociar melhor, para fazer uma análise de crédito precisa; 

Relatórios de Crédito: gera informações personalizadas sobre os clientes, com 

histórico de score e dados que subsidiam as tomadas de decisão; 

Gerencie Carteira: monitora a capacidade de pagamento de clientes e 

fornecedores, a fim de identificar alterações de status. 

 

 

 

 

MÓDULO 5: COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

 

Behavior Score: entenda o que é e como ele influencia na análise de crédito 

Comportamento do consumidor pode ser medido com base em dados 

gerados em transações e relacionamento com empresas 

 

  

O cenário da análise e concessão de crédito teve ganhos tecnológicos 

importantes nos últimos anos. Ferramentas de tecnologia cada vez mais 

sofisticadas tornaram possível escalar com eficiência a quantidade de 

análises realizada diariamente pelas empresas, incluindo ferramentas 

antifraude no processo. E é neste contexto que termos como Behavior Score, 

Credit Score e Collection Score surgiram e ganharam força, já que são, 

basicamente, os resultados relevantes a se considerar antes da tomada de 

decisão sobre o crédito. 

 

O que é Behavior Score 

O Behavior Score é uma pontuação gerada a partir de um modelo 

matemático que analisa o comportamento de um consumidor com base em 

dados gerados no histórico de transações e relacionamento com empresas. 
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Diferenças entre Behavior Score, Credit Score e Collection Score 

 

O Behavior Score é um número atribuído exclusivamente ao comportamento 

do cliente em seu histórico de transações, enquanto o Credit Score é a 

pontuação específica gerada a partir da avaliação do risco de crédito. 

 

Já o Collection Score é o resultado numérico, baseado em análise de dados, 

da probabilidade que um cliente tem de saldar uma dívida dentro de um 

período de tempo pré-estabelecido pela empresa. Por exemplo: a 

probabilidade numérica de um consumidor pagar uma dívida nos próximos 

três meses. 

 

Vantagens de usar o Behavior Score 

A utilização de Behavior Score na análise de crédito torna o processo 

dinâmico e constantemente atualizado. Com essa pontuação em mãos, uma 

empresa pode, por exemplo, definir regras mais especificas para conceder o 

crédito e garantir flexibilidade quando houver uma mudança de cenário 

quando o crédito já estiver concedido ao cliente. 

 

Ao avaliar o comportamento do consumidor, é possível saber o quanto a linha 

de crédito precisa estar preparada para mudanças como a evolução do 

risco do cliente, por exemplo. 

 

Além disso, o Behavior Score faz com que a tomada de decisão seja mais 

segura e o custo da análise possa ser dividido por um número maior de 

transações. 

 

Behavior Score na análise de crédito 

Contribuir significativamente com uma análise de crédito segura e eficiente é 

a função primordial do Behavior Score, e uma análise de crédito cuidadosa, 

por sua vez, faz com que todos os envolvidos no processo sejam beneficiados. 

 

No caso do cliente, a certeza de que receberá um crédito condizente com 

suas possibilidades financeiras – com uma taxa de juros mais justa –, enquanto 

as empresas ficam mais seguras de que terão retorno sobre o investimento 

que fazem ao conceder algum tipo de crédito a seus clientes, tornando o 

modelo de negócio lucrativo e sustentável. 
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MÓDULO 6: TIPOS DE COBRANÇA 

 

 

 

Tipos de análises 

Segundo especialistas, o sistema de análise e também de concessão de 

crédito deve recorrer a duas técnicas: à subjetiva e à objetiva. A primeira se 

volta às técnicas que se baseiam no julgamento individual e a segunda é 

focada em dados estatísticos. 

 

Grande parte das análises de crédito é realizada pelo julgamento do analista 

de crédito, sendo baseada, principalmente na experiência e preparo do 

mesmo. Para isso, o profissional precisa conhecer bastante sua profissão, bem 

como estudar técnicas de relacionamento e linguagem corporal, além da 

sensibilidade pessoal. 

 

Esta segunda técnica é muito importante, em vista de que através da 

experiência do agente, é possível identificar quesitos como: caráter, 

condições de pagamento, capital bem como a capacidade. Porém, esta 

análise não pode ser feita de modo aleatório. É preciso, porém, estar 

embasado em conceitos técnicos para garantir a tomada de decisão. 

Partindo desse pronto de vista, podemos afirmar que as duas técnicas podem 

ser aplicadas em união. 

 

Crédito Cobrança 

 

E a cobrança? 

A cobrança ocorre com base na análise de crédito. Se mesmo após ter 

passado em todos os testes, atendendo a todos os requisitos necessários para 

fazer aquisição do crédito, o contratante entrar no nível de inadimplência, o 

setor responsável pela cobrança poderá entrar em contato com a pessoa 

em questão para tratar de negociações voltadas a dívida. 

 

Em alguns casos, o mesmo profissional analista é o mesmo que executa as 

cobranças e negociações de dívidas. Para lidar com consumidores 

inadimplentes, os agentes de cobrança precisam ser bem profissionais, 

principalmente diante dos devedores que não pretendem pagar. O perfil do 

operador de cobrança deve atingir diversos requisitos, como boa fluência 

verbal, boa aparência, educação, preparação prévia (saber todas as 

informações sobre o devedor), confiança, saber escutar o devedor e etc. 

Atualmente, a cobrança de dívidas de crédito pode ser feita por diversos 

canais como: pessoalmente, por telefone, e-mail e até redes sociais. 
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MÓDULO 7: TIPOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

 

Toda empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, vivencia o 

problema de clientes inadimplentes. Por isso, a cobrança de obrigações em 

atraso é uma prática que acaba fazendo parte da rotina de todo 

empreendedor. 

 

Assim, é fundamental conhecer estratégias sobre como lidar com clientes 

inadimplentes, garantindo a adoção de ações pontuais, estratégicas e 

eficazes no processo de cobrança. 

 

Se você é gestor, empresário, dono de uma pequena empresa ou até mesmo 

profissional liberal, este artigo foi feito especialmente para você! 

 

Neste conteúdo, você vai entender como ações preventivas podem 

contribuir para a redução da inadimplência, além de ter acesso às dicas de 

como agir em casos de atraso no pagamento. 

 

Quer saber como negociar com clientes inadimplentes e melhorar o 

desempenho das suas finanças? Então, confira as nossas dicas! 

 

Conteúdo 

Clientes inadimplentes e adimplentes: entenda a diferença 

Tipos de clientes inadimplentes 

Dicas para negociar com clientes inadimplentes 

Erros que você não pode cometer na hora de cobrar devedores 

Como estruturar o setor de cobranças do seu negócio 

Dicas para prevenir a inadimplência 

Clientes inadimplentes e adimplente: entenda a diferença 

Primeiramente, precisamos entender o que é um cliente inadimplente. De 

maneira objetiva, trata-se dos consumidores que não cumprem seus 

pagamentos a uma empresa por um produto ou serviço prestado. Ele é o 

oposto do cliente adimplente, que é aquele que tem suas responsabilidades 

financeiras em dia. 

 

Contudo, os dois termos por si não definem os meios que levam à 

inadimplência. Sendo assim, podemos dizer que quando o cliente chega a 

esse status, o ideal é fazer uma análise e entender os motivos que levaram ao 

atraso de pagamento. 

 

Nessa análise, é possível identificar alguns tipos mais comuns de clientes 

inadimplentes, como os que listamos a seguir. 
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Tipos de clientes inadimplentes 

Devedor desorganizado 

Este perfil de cliente inadimplente não chega a ter problemas financeiros, é o 

menos problemático de todos. Geralmente, atrasa os pagamentos por falta 

de organização, falta de planejamento no orçamento, gasta mais do que 

pode ou possui alguma compulsão por compras. No entanto, chega a pedir 

renegociação e juros, por exemplo, e realiza a quitação da dívida logo na 

primeira negociação. 

 

Devedor ocasional 

Este devedor busca sempre manter as contas em ordem. Todavia, por motivos 

pontuais, acaba se tornando inadimplente. Geralmente, as cobranças 

costumam irritá-lo, ele se sente injustiçado e humilhado. A abordagem com 

esse tipo de cliente deve ser meticulosa para que não ocorra desgaste na 

relação. 

 

Devedor negligente 

Este devedor não costuma ter vida financeira organizada. Esquecimento, 

confusão, falta de planejamento são exemplos de características comuns 

deste perfil. Neste caso, as negociações costumam ser mais complexas, 

exigindo que a empresa trabalhe com acordos claros. 

 

Mau pagador 

Este é o perfil mais difícil. Geralmente, estão acostumados com cobranças e 

não se preocupam com o próprio nome. A empresa precisa abordar este 

devedor com firmeza, e em alguns casos, utilizar recursos legais como o 

protesto em cartório e a negativação no Serasa. 

 

Se esses perfis de clientes são recorrentes na sua empresa, não se preocupe. 

Confira as dicas que separamos para você aplicar em seu negócio e reforçar 

a maneira como desenvolve seu setor de cobranças, para que as iniciativas 

sejam eficientes e evitem a inadimplência. 

 

Dicas para negociar com clientes inadimplentes 

A tarefa de captar e fidelizar clientes para uma empresa não é um processo 

simples. Ela exige planejamento, organização e muito esforço, principalmente 

em um mercado que está cada dia mais competitivo e diversificado. 

 

Esse desafio de atrair clientes para o negócio acaba gerando preocupação 

por parte dos empreendedores quando eles se deparam com o problema da 

inadimplência. Infelizmente, é comum que as empresas tenham uma 

porcentagem das suas vendas prejudicadas em razão da ausência de 

pagamento de compras e serviços. 

 



 

24 | P á g i n a  

 

Porém, como agir em situações como essa? Será que é possível evitar ou 

reduzir o problema? Como entender o motivo dos atrasos e atuar de forma 

preventiva? Como compreender o perfil de cada cliente e atuar de acordo 

com as particularidades de cada caso? 

 

Todas essas perguntas já devem ter passado pela sua cabeça em algum 

momento e é por isso que vamos ajudá-lo a respondê-las. 

 

1. Entenda o comportamento dos clientes 

A primeira dica é: entenda o comportamento do seu cliente. Há diferentes 

tipos de pessoas e cada uma delas lida com o problema da inadimplência 

de uma forma diferente. 

 

Por exemplo, em muitas situações é comum que o próprio devedor busque a 

empresa para realizar um acordo para o pagamento da dívida. Esse é o 

cenário ideal, pois você terá segurança com relação às intenções do 

devedor. 

 

Entretanto, na maioria dos casos, é a empresa quem precisa tomar a iniciativa 

e ir em busca de um contato com o cliente inadimplente. 

 

Independentemente da forma de contato e da iniciativa de resolver o 

problema, é importante que você entenda qual foi o motivo que levou o 

consumidor a atrasar o pagamento das suas obrigações. 

 

Dessa maneira, ao abordá-lo, procure saber como você pode ajudar a 

resolver o problema. Em alguns casos, é necessário oportunizar um 

parcelamento ou até mesmo oferecer um desconto para pagamento 

integral em parcela única. 

 

Conhecer a situação do cliente ajuda a entender qual é a melhor forma de 

alcançar sucesso durante o processo de negociação. 

 

2. Não tenha medo de cobrar 

Muitos profissionais, especialmente os pequenos empresários, 

microempreendedores individuais e autônomos têm receio de realizar a 

cobrança. Esse medo está fundado na ideia de que a cobrança poderá 

interferir no relacionamento mantido com o cliente. 

 

Porém, será que a cobrança de um cliente inadimplente realmente pode 

romper com futuras relações comerciais com ele? 

 

Esse medo de realizar a cobrança é um pensamento equivocado. Inclusive, 

em alguns casos a cobrança pode ser uma forma de aproximar a empresa 
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do seu cliente, mostrando disponibilidade e abertura para realizar uma 

negociação que fique boa para todos os envolvidos. 

 

3. Tente negociar 

Já está sem esperanças de conseguir cobrar um cliente inadimplente? Calma, 

não desista tão depressa! Muitas vezes, o empresário desiste antes da hora e 

acaba abrindo mão de receber o valor relativo a uma venda por acreditar 

que o cliente não tem interesse em realizar o pagamento. 

 

A nossa dica é que você tente negociar: ofereça descontos para 

pagamentos à vista ou aumente o número de parcelas para o pagamento. 

Demonstre que o seu interesse é em solucionar a situação de uma forma que 

ela traga benefícios para todos os envolvidos. 

 

Em alguns casos, vale até mesmo abrir mão do valor original e dos lucros, 

tentando realizar a cobrança apenas do valor relativo aos custos daquele 

negócio. Pelo menos você reduzirá o prejuízo causado pela inadimplência. 

 

Entretanto, vale lembrar que a regra é negociar. Dialogue e encontre uma 

solução alinhada com as suas perspectivas e que esteja nas possibilidades do 

seu cliente. Boas negociações costumam ser o melhor caminho para lidar 

com a inadimplência. 

 

4. Lembre seus clientes antes do vencimento 

Essa é uma dica preventiva e estratégica que pode ser adotada pela sua 

empresa como uma prática rotineira. Lembrar o seu cliente da data de 

vencimento da obrigação com alguns dias de antecedência pode reduzir 

significativamente o problema da inadimplência. 

 

Uma parcela dos clientes inadimplentes se encontra nessa situação 

simplesmente porque esqueceu de fazer o pagamento da obrigação. 

Acredite, isso é muito mais comum do que você imagina. 

 

Dessa maneira, uma gestão eficiente pode incluir esse tipo de abordagem. O 

envio de lembretes via e-mail apontando para a proximidade do pagamento 

pode ajudar o seu cliente e evitar os atrasos. 

 

Vale destacar que esse lembrete deve ser feito de forma sutil. Evite parecer 

que você está cobrando o cliente, até porque a obrigação dele ainda não 

venceu. 
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5. Tenha um cadastro organizado 

Ao identificar o atraso no pagamento e tentar realizar o contato inicial com o 

cliente, é comum se deparar com um número de telefone que não existe ou 

de um endereço de e-mail desatualizado. Esse problema pode gerar dores 

de cabeça, aumentando o tempo despendido para a cobrança do devedor. 

 

Para evitar o problema, mantenha o cadastro com as informações dos seus 

clientes organizado e atualizado. São elas que vão garantir uma cobrança 

mais ágil e eficiente em caso de inadimplência. 

 

6. Saiba abordar os devedores 

A abordagem do cliente é um ponto chave no processo de negociação. 

Quando ela é feita de forma inadequada, as chances de conseguir cobrar o 

consumidor se reduzem de forma significativa. 

 

Por isso, oriente o profissional ou o time que faz esse tipo de cobrança, 

padronizando a abordagem e treinando o profissional para que ele saiba 

como deve conversar com o cliente durante uma cobrança. 

 

Considere cuidados como: conhecer os hábitos do seu cliente, ter clareza na 

proposta apresentada, dar abertura para que ele ofereça uma proposta e 

demonstrar interesse na manutenção do vínculo e da relação comercial. 

 

7. Seja objetivo com seus clientes 

Outra dica que pode ajudar na sua estratégia de comunicação com o 

cliente inadimplente é ser objetivo. Ao realizar uma cobrança de débitos é 

importante prezar pela objetividade. 

 

Mantenha um contato ágil, informando o motivo da ligação ou da 

mensagem, dando abertura para que o cliente trate do assunto, sem deixar 

de oferecer uma boa proposta de pagamento. 

 

8. Ofereça vantagens para quem paga em dia 

Como já mencionamos, estratégias preventivas visando evitar problemas 

com a inadimplência são uma excelente ferramenta para os gestores. 

 

Por isso, uma dica interessante é que a empresa adote políticas específicas 

voltadas para o cliente que é considerado um “bom pagador”. É possível 

estabelecer regras como desconto progressivo para pagamentos até 5 dias 

antes do vencimento ou premiações específicas para os clientes que pagam 

suas obrigações em dia, por exemplo. 
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9. Mostre os benefícios que serão perdidos 

Seguindo a ideia da dica anterior, além de oferecer vantagens para 

pagamentos em dia, é necessário que o cliente tenha conhecimento a 

respeito dessas políticas. 

 

Por isso, divulgue aos seus clientes quais são os benefícios para o pagamento 

em dia das suas obrigações. Tenha clareza ao informar o que será perdido 

em caso de inadimplência, além da necessidade de pagamento de multa e 

juros. 

 

Como você pode ver, diversas ações podem ser tomadas com o objetivo de 

reduzir o número de clientes inadimplentes e aumentar o desempenho das 

suas estratégias de cobrança. 

 

A regra é investir em uma boa comunicação, na organização dos dados a 

respeito do cliente, na adoção de medidas preventivas e na objetividade 

durante o processo de cobrança. Além disso, oferecer meios de pagamento 

viáveis sempre deve ser considerado, principalmente se o seu cliente estiver 

passando por alguma dificuldade financeira. 

 

Uma gestão financeira eficaz ajuda nesses processos, uma vez que permite 

visualizar informações sobre clientes com mais incidência de inadimplência e 

também os clientes com melhor desempenho no cumprimento de suas 

obrigações. Ter dados em mãos garante mais inteligência sobre o negócio. 

 

Erros que você não pode cometer na hora de cobrar devedores 

Quando o cliente não honra com as suas obrigações, a receita da empresa 

tende a cair. No entanto, o empreendedor não pode se desesperar. É preciso 

saber cobrar os que estão em atraso, lidando com o desafio de forma 

inteligente. 

 

Lidar com clientes inadimplentes não é uma situação isolada, como já 

mencionamos, esse é um problema comum em muitas empresas, 

especialmente em tempos em que se vivem crises econômicas e políticas. 

 

Mesmo que a situação afete o planejamento financeiro da empresa, o gestor 

não pode adotar medidas que ultrapassam a legalidade ou ainda as boas 

práticas recomendadas pelos especialistas. 

 

Pensando nisso, elencamos a seguir alguns erros que devem ser evitados, 

considerando uma abordagem adequada e de acordo com a legislação. 

Lembre-se sempre que uma cobrança bem-feita pode fazer com que você 

recupere o valor e ainda reforce o vínculo com o seu cliente. 
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1. Fazer ameaças 

Sem dúvida, esse é um erro que poderá custar caro para o empresário. 

Qualquer tipo de ameaça pode implicar em consequências jurídicas graves 

para a empresa. 

 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, determina que a 

cobrança de clientes não pode expor ao ridículo nem submeter o consumidor 

a qualquer ameaça ou constrangimento. 

 

Dessa maneira, essa prática pode levar à imposição de multas para a 

empresa ou, ainda, detenção de três meses a um ano do responsável pela 

ação, conforme dispõe o artigo 71 do CDC: 

 

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas 

ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, 

injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. 

 

Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

 

2. Constranger o inadimplente 

Como você pode ver na descrição do artigo anterior, além da ameaça, o 

constrangimento é outro fator que pode trazer implicações e penalizações 

legais para a empresa. Dessa forma, evite qualquer tipo de ameaça ou 

constrangimento que venha a caracterizar uma situação que leve o 

consumidor a se sentir coagido. 

 

3. Desrespeitar os direitos do consumidor 

A Lei 8.078/90, também conhecida como Código de Defesa do Consumidor, 

traz todas as informações sobre os direitos do consumidor, inclusive em 

situações de inadimplência. 

 

Além do constrangimento e da ameaça, outros exemplos de ações que 

podem caracterizar discordância com a legislação são: 

 

submeter o cliente a torturas psicológicas; 

recorrer à linguagem inadequada; 

fingir ser advogado ou autoridade com o escopo de coagir o consumidor; 

inventar taxas, juros e multas inexistentes para amedrontar o devedor. 

A empresa deve considerar uma política baseada na adoção de uma 

postura ética e respeitosa nos seus processos de cobrança de clientes 

inadimplentes. 

 

Com isso, além de evitar problemas legais, ela garante a integridade tanto 

dos seus clientes como do próprio negócio. Isso contribui para conseguir 



 

29 | P á g i n a  

 

realizar a cobrança e também para estabelecer uma relação de respeito 

com os clientes. 

 

4. Não ter estratégia de gestão de cobranças 

Além dos erros comuns na prática da cobrança, também existem outros 

aspectos relacionados ao planejamento do negócio e que interferem nesse 

processo. Um desses erros é justamente não ter uma boa estratégia de gestão 

de cobranças. 

 

É por meio de uma gestão de cobrança que se torna possível recuperar 

créditos na empresa. O contato com clientes inadimplentes torna possível 

retomar parte do montante que estaria suspenso por falta de pagamento. 

 

Diversas práticas podem ser adotadas para tornar esse processo mais efetivo 

e adequado às particularidades do seu negócio: 

 

desenvolva uma política de cobrança, estabelecendo práticas e diretrizes 

que devem ser adotadas por todos os funcionários que vão atuar no 

processo; 

estruture as etapas da cobrança e as ações que devem ser tomadas em 

cada uma delas; 

defina os critérios para negociação e como se dará a formalização de 

propostas de pagamento; 

estabeleça um prazo para contato com o cliente após a identificação do 

atraso; 

defina o número de contatos mantidos e a necessidade de registro destas 

informações para criação de um histórico; 

considere e avalie quais casos podem (ou não podem) ser encaminhados 

para cobrança judicial. 

Estabelecer algumas práticas e organizar a questão do contato e das 

cobranças de clientes inadimplentes auxilia muito no processo de 

recuperação de créditos, otimizando os processos, estabelecendo boas 

práticas e trazendo melhores resultados para o seu negócio. 

 

 

5. Não automatizar os processos 

Ainda quando se trata de gestão de cobranças, é preciso buscar soluções 

voltadas para a otimização. É nesse cenário que entra a automação de 

processos. O gerenciamento das etapas e processos não precisa ser uma 

tarefa totalmente mecânica, pelo contrário, atividades manuais geram 

perda de tempo e de dinheiro. 

 

Por isso, associar a tecnologia aos processos financeiros vai contribuir 

significativamente para a melhoria do desempenho do seu negócio. 
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A automação dos processos é uma técnica de Gestão de Processos 

Empresariais, que consiste no uso de tecnologia para integração de dados e 

de sistemas, com o objetivo de aprimorar o controle o andamento do fluxo 

de trabalho. Isso se dá na prática por meio do monitoramento das atividades 

e da substituição de atividades manuais por automatizadas. 

 

Por exemplo, já pensou no tempo que você perde verificando se o 

pagamento de determinado cliente foi efetuado junto ao banco? Agora, 

imagine se você pudesse acessar um sistema que informasse todos os 

pagamentos do dia ou ainda os pagamentos que foram gerados, mas ainda 

estão em aberto? 

 

Isso facilitaria muito sua rotina, não é mesmo? Pois é justamente isso que a 

automação de processos pode fazer pelo seu negócio! 

 

Como estruturar o setor de cobranças do seu negócio? 

Precisamos destacar como é sensível o momento de fazer a cobrança de 

uma dívida. Afinal, a situação não é apenas delicada para o cliente, mas 

para o profissional também. 

 

Nesse sentido, quando o negócio, independentemente do tamanho, conta 

com uma equipe treinada e especializada, essa tarefa é executada de 

melhor forma, evitando transtornos para a empresa e constrangimento para 

o cliente. 

 

Além disso, contar com um setor de cobranças bem-estruturado garante uma 

boa relação entre os dois lados, trazendo resultados desejados para o 

negócio. 

 

Para isso, é essencial adotar uma série de iniciativas, considerando o 

conhecimento, ferramentas e suporte necessário para os profissionais, com o 

objetivo de oferecer soluções personalizadas e eficientes para recuperação 

de clientes inadimplentes. 

 

Para você entender melhor, separamos dois pontos que merecem sua 

atenção. 

 

Prepare sua equipe 

Um empreendimento de sucesso deve estar conectado às tendências de 

mercado e ter soluções inovadoras para fortalecer sua competitividade. 

Nesse sentido, empresas focadas na experiência do cliente são as que estão 

na vanguarda dessa disputa. O fato é que essa experiência vai desde o 

atendimento inicial, ao pós-vendas e setor de cobrança.  
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Sendo assim, é primordial treinar sua equipe para que tenha as habilidades 

necessárias para lidar com os diferentes tipos de situação e ofereçam 

soluções rápidas que entendam as necessidades da empresa e a realidade 

do consumidor. 

 

Tenha uma boa ferramenta de contato com o cliente inadimplente 

A transformação digital proporcionou para as empresas inúmeras ferramentas 

que estreitam e tornam a comunicação com o cliente mais rápida e precisa, 

sendo verdadeiras aliadas aos setores de cobrança. Podemos citar o e-mail, 

WhatsApp, chatbots e SMS, por exemplo. 

 

Dessa forma, sua equipe sempre está próxima ao cliente, podendo lembrá-lo 

do vencimento das faturas, campanhas para quitação de dívidas, entre 

outras iniciativas. Porém, sempre é bom lembrar de evitar desconfortos com 

o consumidor que geram situações indesejadas. 

 

Dicas para prevenir a inadimplência 

Existem inúmeras formas de lidar com o problema da inadimplência. Contudo, 

sem dúvida, o melhor deles é a atuação preventiva (antes da inadimplência 

acontecer). 

 

Por isso, elencamos a seguir algumas dicas práticas que vão ajudar a reduzir 

a ocorrência de atrasos em pagamentos. Confira. 

 

1. Analise o crédito antes de finalizar a venda 

Essa é uma ação prática, simples e supereficaz. Quando um novo cliente 

busca a sua empresa com o objetivo de fazer negócios, é imprescindível que 

você realize a análise de crédito. 

 

Muito embora esse pareça um cuidado básico, muitas empresas se deparam 

com o problema da inadimplência justamente por não terem tomado o 

cuidado básico necessário para a sua segurança. 

 

Os serviços de análise de crédito são feitos por empresas privadas com acesso 

a uma lista imensa de devedores. No Asaas, você pode fazer Consultas via 

Serasa e obter dados relevantes sobre o perfil de pagador dos seus clientes, 

como a situação e o score do CPF, se ele já foi protestado no estado onde 

reside, se há cheques sem fundo no Bacen, entre outros. 

 

 

2. Diversifique as formas de pagamento 

A política de pagamentos da empresa deve ser desenvolvida com base na 

segurança e na acessibilidade. Esse cuidado vai impactar diretamente no 

quesito inadimplência. 

 



 

32 | P á g i n a  

 

É importante que você considere o uso de cartão de crédito e débito, mas 

não deixe de utilizar mecanismos como o boleto. Ele ainda é uma das formas 

de pagamento mais utilizadas pelos brasileiros e democratiza o acesso dos 

clientes ao seu negócio. 

 

Claro que a diversificação das formas de pagamento é uma medida que 

exige investimento por parte do seu negócio, já que, no caso de cartão de 

crédito, por exemplo, é preciso pagar algumas taxas. Por isso, antes de 

contratar um serviço de cobrança, busque as opções de mercado e 

conheça soluções alinhadas com as características e particularidades do seu 

negócio. 

 

3. Faça contratos em negociações maiores 

Outro cuidado que pode ser tomado como medida preventiva é a 

elaboração de contratos para as negociações com valores mais significativos. 

Se a sua empresa negocia bens ou serviços com valores elevados, é 

importante considerar a elaboração de um contrato com o cliente. 

 

O documento trará uma proteção extra para todos os envolvidos, já que 

deixará claras as consequências em caso de descumprimento das 

obrigações assumidas. 

 

Muito embora essa dica não seja utilizada por muitas empresas, ela é uma 

medida muito eficaz, principalmente nos casos em que o assunto acaba se 

encaminhando para as vias judiciais. 

 

 

4. Registre os contatos mantidos com o cliente 

Por fim, outra dica preventiva, mas que ajuda no caso de inadimplência e de 

uma cobrança nas vias judiciais é o registro completo de todos os contatos 

mantidos com o cliente. 

 

Além de registrar todo o processo de negociação e fechamento do negócio, 

o que é extremamente útil, principalmente se não houver um contrato, 

também é indicado considerar o registro dos contatos mantidos após o atraso 

no pagamento, as tratativas de negociação, os acordos e prazos 

combinados entre as partes. 

 

Esse tipo de informação poderá ajudar principalmente no caso de insucesso 

nas tratativas extrajudiciais e se houver a necessidade de encaminhamento 

do assunto para um profissional do setor jurídico. 

 

Como você pode ver, a cobrança de clientes inadimplentes envolve diversas 

etapas, que vão desde o planejamento do negócio, até a gestão financeira 

e de cobrança. 
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Conhecer as melhores práticas e trabalhar no aprimoramento da relação 

entre cliente e empresa são fatores essenciais no processo de cobrança, além 

de influenciaram no desempenho da organização. 

 

Além deles, considerar o uso de tecnologia e a automação dos processos 

pode aperfeiçoar o desempenho das ações e garantir a redução da 

inadimplência e aumento das cobranças bem-sucedidas. 

 

Por isso, se você é empreendedor e precisa lidar com o problema da 

inadimplência, busque soluções alinhadas ao perfil do seu negócio e coloque 

em prática as nossas dicas para otimizar a operação do seu negócio. 

 

Como o Asaas pode te ajudar a reduzir a inadimplência 

Com o Asaas, você pode automatizar suas cobranças e reduzir o tempo que 

demora para receber de seus clientes. Para prevenir a inadimplência, o Asaas 

permite que você: 

 

ofereça diversas opções de pagamento para seus clientes (boleto bancário, 

cartão de débito e crédito, link de pagamento, depósito e transferência); 

envie notificações por e-mail e SMS antes e depois do vencimento; 

negative os devedores no Serasa. 

Nossas dicas sobre como lidar com clientes inadimplentes fazem sentido para 

você? Então, aproveite a oportunidade e baixe agora mesmo o nosso guia 

de cobranças. O e-book é gratuito e vai ajudar sua empresa nessa tarefa, 

além de gerar insights para a sua gestão. 
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MÓDULO 8: INADIMPLÊNCIA E AGING 

 

 

O que é aging list? 

Aging list é um relatório sobre títulos a pagar e a receber em uma empresa, 

recebendo classificação em ordem cronológica. O termo em inglês pode ser 

traduzido como “lista de envelhecimento”, tendo suas informações 

apresentadas na forma de tabela, permitindo uma análise mais simples e 

rápida sobre o saldo financeiro. 

 

Ao utilizar a ferramenta, o gestor separa os títulos por períodos, criando uma 

divisão a cada 30 dias, por exemplo. Dessa forma, ele identifica a sua 

capacidade de realização de contas e também a expectativa sobre 

recebimentos, ou seja, quanto dos seus recursos estão comprometidos com 

despesas e quanto os clientes lhe devem. 

 

Como abrange receitas e despesas, você pode estar se questionando: o que 

o aging list tem de diferente do fluxo de caixa? Seria só mais um nome 

estrangeiro para um mesmo processo? 

 

Há algumas diferenças pontuais (mas importantes) entre as ferramentas. A 

principal delas está no detalhamento das informações. Enquanto o fluxo de 

caixa costuma responder o total a ser pago e o total a receber no período, o 

aging list é mais específico, pois permite conhecer o que cada cliente deve 

e o que é devido a cada fornecedor, incluindo aí títulos vencidos. 

 

Por suas características, é considerado um bom instrumento de gestão 

financeira complementar ao próprio fluxo de caixa. 

 

 

Vantagens do aging list 

Vamos elencar agora algumas boas razões para a sua empresa preparar e 

usar um relatório de aging no controle financeiro: 

 

Identifica os títulos a pagar e a receber compensados ou não 

Prevê com maior exatidão receitas e despesas previstas em duplicatas 

Melhora o controle e organização de débitos a quitar 

Mede o nível de inadimplência dos clientes 

Identifica possíveis falhas no setor de cobranças 

Permite resgatar créditos de contas em atraso 

Fornece informações relevantes para a tomada de decisão na empresa 

Atesta o cumprimento ou não das metas do planejamento estratégico. 

Onde fazer 

Assim como acontece com o fluxo de caixa, o aging list também pode ser 

criado a partir de planilhas eletrônicas, como no programa Excel, que permite 
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o uso de tabelas dinâmicas e a inserção de fórmulas prontas para facilitar a 

obtenção de resultados. 

 

O segredo está na escolha dos campos que irão compor a sua tabela. A 

seguir algumas informações que podem ser utilizadas na sua construção: 

 

Identificação do cliente/fornecedor 

Data de vencimento 

Data de pagamento 

Divisão por receitas e despesas 

Tipo de duplicada e situação 

Divisão por grupos (não quitados, a vencer, 30, 60, 90 dias, etc.). 

 

 

Seja na planilha ou no software, o relatório irá fornecer algumas informações 

interessantes, entre as quais podemos citar o valor nominal devido por cliente 

ou fornecedor, o valor total de contas a receber vencidas e a vencer pelos 

próximos 30, 60 e 90 dias, além do valor total devido em contas a pagar já 

vencidas ou a vencer nos períodos determinados. 

 

 

Aging list ajuda a receber mais rápido 

 

Perceba que entre elas aparece a medição do nível de inadimplência dos 

clientes. Esse é um aspecto importante, capaz de reverter um problema em 

solução, ou seja, corrigir falhas na cobrança para resgatar créditos que 

estavam perdidos ou esquecidos. 

 

Quando uma empresa disponibiliza a opção de compra a prazo aos clientes, 

sem que tenha um plano para receber os pagamentos, ela abre as portas 

para a inadimplência. Um relatório de aging list pode revelar que vários 

daqueles que compraram de você estão nessa situação. Não por acaso, é 

por essa razão que o instrumento é utilizado com relativa frequência em 

auditorias contábeis. 

 

Não custa lembrar: identificar a dívida do cliente é o primeiro passo para 

cobrá-la, e quanto mais tempo demorar para detectar que um pagamento 

está atrasado, mais difícil será recebê-lo e maior será o prejuízo. 

 

É por isso que afirmamos que o aging list permite à empresa receber mais 

rápido. Ele dá ao gestor uma espécie de segunda chance. Se a venda não 

foi planejada, a cobrança precisa ser. 

 

Se for o caso, comece por um contato educado, buscando uma negociação 

pacífica e, só após essa tentativa, passe a medidas mais restritivas, como 
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registrar o cliente em órgãos de proteção ao crédito, protestar o título não 

pago e buscar reparação no Juizado Especial Cível, também conhecido 

como pequenas causas. 

 

Afinal, eu preciso do aging list? 

Apresentamos neste artigo o conceito de aging list, suas vantagens e 

indicamos como elaborar um relatório do tipo. A decisão sobre usar ou não 

esse recurso depende muito da realidade financeira na sua empresa e da 

avaliação sobre suas necessidades. 

 

O aging list, embora possa trazer revelações importantes para a saúde do 

negócio, não se propõe a substituir o fluxo de caixa - esse sim tem caráter 

indispensável em qualquer empresa. Ainda assim, pode ser decisivo para 

melhorar os resultados em uma empresa com problemas no setor de 

cobranças. 

 

Se você tem muitos clientes, com perfis diferentes e recebimentos em datas 

variadas ao longo do mês, a mínima falta de organização cobrará um preço 

alto e boletos vencidos e não pagos deixarão de reverter em receitas para a 

empresa. 

 

Então, se é um gestor preocupado com as finanças, pode ir além do que 

tradicionalmente é feito e apostar no aging list. Conhecimento não ocupa 

espaço: leia mais sobre o tema, estude e busque as melhores práticas para o 

seu negócio. 
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