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APRESENTAÇÃO

Este trabalho propõe apresentar um estudo dos processos de decisão de

concessão de crédito à pessoas físicas pelas instituições financeiras.

No primeiro capítulo fazemos um breve histórico da situação brasileira, situando

a importância do crédito como fundamental para as instituições financeiras e

para o desenvolvimento econômico.

No segundo capítulo fazemos uma descrição do estudo, mostrando dados

referentes ao mercado financeiro, tanto dos anos 60 e 70 como dos últimos

anos, os volumes dos empréstimos aos setores público e privado, com o

objetivo de demonstrar o interesse e a necessidade do estudo desse tema para

a realidade atual da atividade bancária.

o terceiro capítulo trata da metodologia utilizada para abordar o tema, as fontes

de informações utilizadas, o objetivo e a necessidade de restringir o estudo a

apenas um produto bancário, no caso o cheque especial, e as limitações

enfrentadas pela falta de informações requisitadas aos bancos.
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No quarto capítulo apresentamos o processo de decisão e as metodologias

utilizadas pelos bancos na concessão de crédito à pessoas físicas, a primeira,

. Isubjetiva, onde a decisão depende do julgamento de um decisor, e a segu( ida,

objetiva, ou a que se utiliza. de técnicas estatísticas, com capecidaod de

apreciação de maior volume de informações, menores custos, maior velocidade

de resposta e com condições de evolução e aprimoramento de aplicações a

diferentes usos

No quinto capítulo, procuramos abordar o processo da análise de crédito para

pessoa física, especificamente o caso de um limite rotativo para cheque

especial, procurando destacar, as informações necessárias e as fontes das

mesmas, fundamentais para um aprimoramento do próprio processo de análise,

com vistas a diminuição ou controle do risco associado.

No sexto capítulo, procuramos destacar a interação do crédito com outras áreas

de estudo e a importância fundamental que deve ter a cultura de crédito em

uma instituição financeira.

No sétimo e último capítulo, como conclusão, procuramos entender como

aprimorar o processo de decisão de crédito com o uso de novas tecnologias e

também como ficam as funções das diversas áreas envolvidas numa instituição

financeira moderna.
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I. BREVE HISTÓRICO

,

Após a grande depressão dos ancs 30, pode-se dizer que o Brasil, com uma
\

economia essencialmente agrícola, iniciou os primeiros passos para criar as

bases que o levaria a se transformar, anos mais tarde, em um país

industrializado. Seguindo o modelo econômico capitalista, o país se organizou

após a segunda guerra mundial e iniciou a implantação de sua infra-estrutura

até a década de 60. Entre as conseqüências desta trajetória, ocorreu o

aparecimento de uma nova classe burocrática e tecnocrática e uma forte

migração do campo para os novos centros industriais, razão entre outras, para

um grande crescimento de habitações urbanas. Isto trouxe um significativo

aumento na demanda de crédito para aquisição de bens de consumo duráveis e

não duráveis.

Por diversos fatores, nas décadas de 70 e 80, mesmo com o crescimento

econômico inicial, os índices de inflação foram bastante elevados, fazendo com

que o Brasil apresentasse uma das mais altas taxas de juros do mundo

econômico, Como conseqüência, o país apresentou épocas sucessivas de

recessão ou de crescimento instável, trazendo um agravamento na distribuição

de renda da população e um recrudescimento do crédito aos indivíduos.



Nesses anos, os bancos tiveram altas receitas provenientes do financiamento

da dívida pública interna do país, requerido pelos sucessivos governos. Assim,

a grande massa da intermediação financeira, tinha como principal objetivo

receber os altos juros do financiamento dos títulos públicos. Os clientes

individuais, assim como as pequenas e médias empresas, representavam um

nível de risco mais alto, numa relação não tão satisfatória de custo-volume-

benefício.

Somente em 1994, após a implantação do "Plano Real", um projeto bem

sucedido na luta para a redução dos níveis de inflação, a demanda de crédito

voltava a crescer, pelas seguintes razões de renda e de taxas de juros:

a) o tratamento comercial de abertura das importações, aliado à política

cambial, criou restrições ao aumento de preços dos produtos das empresas

aqui instaladas, favorecendo a demanda em diversos segmentos. O quadro

abaixo mostra os dados da balança comercial brasileira em US$ milhões;

i Ano Exportações Importações Ano Exportações Importações '
,

1988 33.789 14.605 1994 43.545 33.0791

I

I

1989 34.383 18.263 1995 46.506 49.9721
I

1990 31.414 20.661 1996 47.747 53.346/
1991 31.620 21.041 1997 52.994 59.840,
1992 35.793 20.554 1998 51.140 57.7311
1993 38.555 25.256 1999 48.011 49.218

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - janeiro de 2000
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b) com a significativa queda da inflação, fator de corrosão do poder aquisitivo

durante muitos anos, as classes de mais baixa renda aumentam sua

capacidade de consumo. O quadro abaixo mostra a inflação e o índice de

rendimento médio real das pessoas ocupadas (IRM):

Ano INPC (IBGE) % ao ano IRM (dez)
1993 2.489,11 100
1994 929,32 105,84
1995 21,98 116,71
1996 9,12 125,35
1997 4,34 127,42

I 1998 2,49 128,44
1999 8,43 12037rJ,

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - novembro de 2000 -. (*) julho de 1999

c) a queda da inflação fez com que as taxas nominais de juros também

apresentassem redução. favorecendo um aumento no nível de consumo;

Ano OverlSelic em
% ao ano.

1994* 58%
1995 39%
1996 24%
1997 42%
1998 32%
1999 19%

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - janeiro de 2000

* 2° semestre
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d) essa mesma queda da taxa nominal de juros fez com que os bancos aqui

instalados iniciassem a busca de alternativas para suas receitas, seja para a
. \
. I

manutenção do nível atual, i ou até para o crescimento das mesmas,

conforme quadro abaixo:

Receitas dos Bancos em US$ bilhões
Período Serviços Títulos públicos Empréstimos
1992 1,5 4,0 na

-1993 1,6 5,0 na
1994 2,1 3,5 10,0
1995 3,1 0,4 15,2
1996 3,8 1,4 15,2

Fonte: Austin Asis - Receitas dos 50 maiores bancos no Brasil - Serviços (receitas com tarifas)

- Títulos Públicos (juros dos títulos federais, estaduais e municipais) - Empréstimos

(operações de crédito à pessoas jurídicas e físicas)

Assim, os bancos de varejo, com vocação supostamente desenvolvida para o

atendimento das necessidades de pessoas físicas e de pequenas empresas,

voltaram a se interessar pela concessão de crédito, revendo a relação de custo-

benefício.
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li. O TEMA DO ESTUDO

\. \

r o estudo do processo decisório de crédito, nessa fase econômica do Brasil,

passa a ser de fundamental importância, uma vez que os bancos de varejo que

aqui mantém suas operações, voltam a ter a oportunidade de financiar o

aumento da demanda de consumo, particularmente no segmento de pessoas

físicas. Esta demanda se apresenta como uma nova opção de receita aos

bancos, na sua função de intermediador de recursos, além da receita dos juros

provenientes do financiamento dos títulos da dívida pública, cujas taxas e risco

associado ainda são extremamente interessantes para o setor bancário. Por

aquela primeira razão, passam também a ter a necessidade de rever os

conceitos aplicáveis de análise e de concessão de crédito, a uma nova

população que fora praticamente marginalizada do processo de consumo

durante muitos anos seguidos.

Além do aspecto de reaprenoizado do crédito, os bancos devem incorporar

novas tecnologias de análise, já desenvolvidas em outros mercados como os da

Europa e dos Estados Unidos da América do Norte. Hoje, com a maior difusão

da tecnologia e facilidade da informática, muitas restrições ou custos elevados

para processamento de informações deixam de existir. O novo domínio desta

tecnologia passa a ser fundamental, tanto para a operação de crédito como

para o controle dos processos de gestão da atividade bancária.
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Para fundamentar a necessidade do estudo de novos conceitos e tecnologias

aplicadas aos processos de decisão de crédito, os dados das tabelas a seguir

procuram mostrar a importância do crédito nos últimos anos no Brasil, a sua

relação de crescimento versus a do produto interno bruto e uma evolução das

taxas nominais de juros.

PRODUTO INTERNO BRUTO E EMPRÉSTIMOS DO SISTEMA FINANCEIRO

- 1994 a 1998 (saldo de final de período) - ( em R$ milhões)

Ioiscriminação 1994 1995 1996 1997§
PIS 349.205 646.192 778.820 866.827 901.649

crescimento real (%) 5,9% 4,2% 2,8% 3,7% 0,2%

Empréstimos totais 201.074 273.162 342.673 498.579 657.803

% de crescimento 35,9% 25,4% 45,5% 31,9%

% dos empréstimos/PIB 57,6% 42,3% 44,05 57,5% 73,0%

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil- janeiro de 2000
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EMPRÉSTIMOS DO SISTEMA FINANCEIRO POR SETOR
(R$ milhões de dezembro)

I

Discriminação 1994 1995 1996 199', 1998
i
\Setor Público (total) 32.285 39,797 50.000 38.778 34.763

r-

% de cresc. 23,3% 25,6% -22,4% -10,4%

Atraso e Liquidação'" 3.050 3,121 2.209 1.476 1.683

% do atraso 9,4% 7,8% 4,4% 3,8% 4,8%

Setor Privado (total) 168.789 233.365 292.673 459.801 623.040

% de cresc. 38,3% 25,4% 57,1% 35,5%

Atraso e Liquidação'" 20.863 63.168 110.309 250.062 401.337

% do atraso 12,4% 27,1% 37,7% 54,4% 64,4%

Pessoas Físicas (total) 15.301 15.815 25.378 42.391 54.233

% de cresc. 3,4% 60,5% 67,0% 27,9%

Atraso e Liquídação'" 923 3.736 5.820 12.642 24.039

% do atraso 6,0% 23,6% 22,9% 29,8% 44,3%

TOTAL DOS SETORES 201.074 273.162 342.673 498.579 657.803

Participação setor público (%) 16% 15% 15% 8% 5%

Participação setor privado (%) 84% 85% 85% 92% 95%

(pessoas físicas no total (%) 7,6% 5,8% 7,4% 8,5% 8,2%

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - janeiro de 2000

n Créditos em atraso, as operações vencidas há mais de 60 dias e reclassificadas pelo valor

atualizado. Os créditos em liquidação são as operações vencidas há mais de 180 dias com

garantias consideradas insuficientes e há mais de 360 dias com garantias consideradas

suficientes (Resolução n? 1.748 de 30/08/90).
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Dos quadros anteriores pode-se observar que, apesar da expressiva

relatividade do volume de empréstimos ao setor privado (passando de 84%
\

. I

para 95% do total de empréstimos em cinco anos), suas taxas de crescimento-

acima de 30% ao ano - mostram o quanto continuam a se distanciar dos

volumes destinados ao setor público (taxas decrescentes nos dois últimos

anos). Com a privatização de várias empresas neste período. o crescimento

constante dos investimentos e da participação das empresas privadas nacionais

e estrangeiras no processo econômico, a expectativa é a de que o sistema

financeiro venha a desempenhar uma função vital para a concretização de um

novo modelo de desenvolvimento brasileiro.

No caso dos empréstimos a pessoas físicas, observa-se uma exceção de um

crescimento de apenas 3,4% em 1995, ano em que ocorreu uma forte recessão

de crédito apoiada na continuidade da política cambial, utilizada para controle

dos preços e da inflação. Desse ano em diante, até 1998, o aumento da

inadimplência passou a representar um sinal de alarme para os bancos

envolvidos com esses tipos de empréstimos, isto é, os bancos de varejo. Em

seguida, caindo as restrições, as taxas de crescimento nos anos de 1996 e

1997 foram superiores a 60% ao ano e o percentual de operações em atraso

passa a ser crescente, atingindo 44% em 1998.
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Para enfatizar a necessidade de reestudar o processo de concessão de crédito,

o quadro a seguir contém a evolução dos empréstimos do sistema financeiro

durante os anos 60 e 70, logo após a entrada do regime militar e a reforma

bancária de 64. Os dados obtidos dos boletins do Banco Central de 1974 nos

mostram que, com aquele novo período de governo, os empréstimos para o

setor privado foram ganhando sucessivamente importância.

Esta é a razão da necessidade do reaprendizado do crédito. As informações

obtidas durante o recente período, após o Plano Real, indica tendência de

crescimento do crédito, situação similar ao do período dos anos 60 e 70.

Naquela época ocorreu o crescimento de uma classe média com renda

disponível para o consumo, enquanto hoje se verifica a eliminação do imposto

inflacionário, principal responsável pelo aumento do consumo das classes de

menor renda.
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EMPRÉSTIMOS DO SISTEMA FINANCEIRO -1964 A 1973

(Cr$ milhões) - saldos em fim de período

Ano Setor Público % do total Setor Privado % do total I Total
I1964 1.945 36% 3.506 64% 5.451

1965 2.546 32% 5.521 68% 8.067

1966 2.663 27% 7.377 (3% 10.040

1967 3.435 23% 11.496 77% 14.931

1968 4.853 20% 18.944 80% 23.797

1969 4.286 14% 27.130 86% 31.416

1970 4.443 11% 36.465 89% 40.908

1971 3.132 6% 53.060 94% 56.192

1972 4.108 5% 77.008 95% 81.116

1973 5.750 5% 111.872 95% 117.622

, \
, I

(

(

Infelizmente à época, os boletins do Banco Central não publicavam os volumes

de empréstimos à pessoas físicas, como é feito atualmente.
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TAXAS DE JUROS

o trabalho" Juros e Spre81dBancário no Brasil" (Banco Central do Brasil, 1999,
i

p. 3), destaca aspectos \ interessantes sobre o crédito e taxas de juros. Em'

média, o custo final dos empréstimos no Brasil estava em 83% ao ano, com um

custo de captação de 21% e portanto um spread (custo menos receita) de 62%.

No caso das pessoas físicas, esse custo estava em 119% ao ano e spread de

98%. A inadimplência representa 28% e o lucro dos bancos 17%. O estudo

mostra também que, no caso de cheque especial, o custo total era maior, 178%

ao ano: com spread também maior, de 157% ao ano. O trabalho ainda

decompõe o spread do cheque especial, com 19% para a inadimplência e 31 %

para lucro aos bancos, sendo os restantes 50% divididos em impostos e

despesas, conforme o quadro abaixo.

Discriminação Geral Pessoa Física Pessoa
Jurídica

(% ao ano) Média total Média Crédito Pessoal Cheque Média
eCDC Especial

Custo final 83 119 95 178 66

Custo de captação 21 21 21 21 21

Spread 62 98 74 157 45

(Despesa Adm.) (22) (29) (36) (20) (19)

(Impostos e CPMF) (25) (26) (24) (30) (23)

(Inadimplência) (35) (28) (34) (19) (40)
(Lucro do banco) (18) (17) (6) (31 ) (18)
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É interessante notar que, quando comparado ao crédito pessoal, ao COC e aos

empréstimos a pessoas jurídicas, o cheque especial apresenta o maior lucro, o

menor custo de inadimplência e os menores custos associados (administrativos

e impostos). São as maiores taxas finais pagas pelos clientes, com o menor

custo de inadimplência entre os créditos.

A classificação conjunta de crédito pessoal e COC (crédito direto ao

consumidor), tem sua razão nas características da administração dos fundos,

ou seja, quando a instituição financeira concede um crédito pessoal ou um

COC, os valores e prazos de devolução são previamente conhecidos e

acordados. Já no caso do cheque especial, os valores e os prazos de

devolução são acordados no seu teto ou limite, por exemplo: R$ 2.000,00 de

limite para o cliente sacar a descoberto e prazo máximo de í80 dias. Note-se

que este é apenas um exemplo, uma vez que algumas instituições limitam os

valores e o uso por outros prazos, incluindo devolução sem juros por um

período menor. Veremos alguns detalhes mais adiante.

Por enquanto, o que nos interessa focalizar são os valores e prazos

previamente conhecidos. Nestes casos, fica facilitado ao banco ou instituição, a

aquisição dos fundos necessários para concessão do crédito. Administrar os

fundos com conhecimento do valor necessário e do prazo final de resgate,

implica em diminuir o risco de flutuação de taxas de juros no futuro.

12



Em outras palavras, se as taxas subirem após a utilização dos fundos pelo

cliente, o banco pagará mais pela captação dos recursos.

No caso de cheque especial, é o cliente que possui a decisão de quanto e

quando utilizar os fundos, naturalmente dentro dos limites acordados com o

banco. Desta forma, a instituição necessita ou manter algum saldo disponível

para os saques dos clientes, ou adquiri-los sem controle dos custos, isto é

correndo o risco de comprar os fundos a taxas mais altas do que a dos juros já

fixados para seus clientes finais. Para se ter uma idéia, o quadro abaixo mostra

a flutuação das taxas básicas de juros do sistema financeiro nos últimos 5 anos:

Taxas de juros - OverlSelic final de período (dezembro)

Ano % ao ano

1995 38,92

1996 23,94

1997 42,04

1998 31,24

1999 (*) 18,95

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil- janeiro 2000

(*) novembro de 1999
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A tabela abaixo e o gráfico a seguir mostram essa variação da taxa básica de

juros para o sistema financeiro, mês a mês, a partir do final de 1997. O período

tem iní~'i(i~logo após os primeiros efeitos da crise da Ásia (outubro de 1997),
I

quando h Banco Central praticamente dobrou a taxa de juros interna para

proteger as reservas internacionais, tentando impedir que os investidores

estrangeiros repatriassem ou transferissem suas aplicações do Brasil. Isto se

repetiu novamente em agosto/setembro de 1998 na chamada crise da Rússia e

no início de 1999 após a mudança da política cambial, de regime administrado

para flutuante.

Tabela da taxa de juros - OverlSelic - mês a mês

Período % ao ano Período % ao ano

Dez 1997 42,04 Dez 31,24

Jan 1998 37,19 Jan 1999 31,19

Fev 34,32 Fev 38,97

Mar 28,32 Mar 43,25 I
Abr 25,16 Abr 36,12

Mai 22,60 Mai 27,11

Jun 21,02 Jun 22,01

Jul 20,33 Jul 20,74 I
Ago 19,23 Ago 19,51

Set 34,29 Set 19,38

Out 41,58 Out 18,91
I

Nov 38,73 Nov 18,95
!

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil - janeiro 2000
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Gráfico da taxa de Juros mês a mês de dezembro 1997 a novembro 1999
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A volatilidade das. taxas de juros (média de 29,18% ao ano nos últimos 23

meses com desvio padrão de 8,64%) e uma nova política cambial, de flutuação

da paridade cambial - preço do real para o dólar norte-americano - a partir de

janeiro de 1999, são alguns dos fatores que podem explicar a alta taxa de juros

cobrada nos cheques especiais ainda hoje.
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111. ABORDAGEM, INFORMAÇÕES E OBJETIVO DO ESTUDO

l. \
De acordo com dados do Banco Central (Sisbacen - PEFI 300 - Volume de (

\
Operações de Empréstimos In - outubro 1999), aproximadamente 30% das

operações de crédito das instituições financeiras realizadas com pessoas

físicas são representadas por cheque especial. E segundo o estudo de "Juros e

Spread Bancário no Brasif', já mencionado anteriormente, esse tipo de crédito

possui uma das taxas de juros mais altas entre as modalidades pesquisadas.

A composição do spread do cheque especial, como média geral dos 17 bancos

da amostra, é mostrado no gráfico abaixo:

lrrpostosIm.
(-KRvF)

12"/0
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31%
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A escolha do produto" cheque especial" se mostra importante, uma vez que se

trata de um crédito com características diferenciadas das outras modalidades:

• a concessão do crédito não tem vinculação com sua utilização;
. \
I

• a necessidade de captação dos fundos necessários para a utilização do

crédito é incerta 110 tempo e na quantidade;

• a decisão da utilização no tempo e na quantidade é comandada

exclusivamente pelo cliente e sua necessidade, não pelo banco;

• trata-se de uma correspondência de créditos, isto é, pela confiança que o

cliente mostra ao banco, realizando depósitos e confiando seus valores à

instituição, esta, lhe concede um limite para que este tenha o

correspondente em cobertura de fundos numa necessidade financeira.

Por outro lado, as peculiaridades de um empréstimo relacionado diretamente

com a aquisição de um bem específico, crédito pessoal ou o COC, são:

• a prévia disponibilidade do banco em participar daquele mercado específico

de demanda pelo tipo de bem;

• o conhecimento prévio, do cliente e do banco, do valor da necessidade a ser

financiada, total ou parcial;

• o estabelecimento do prazo e das condições do repagamento, por exemplo.

de uma só vez ou em parcelas;

• a possibilidade do debate sobre a taxa de juros a ser aplicada ao total do

crédito, isto é, eventualmente, quanto menor a relação do crédito sobre o

valor do bem, menor a taxa de juros.
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E assim, nesse caso, podem chegar a um denominador comum, para um

acordo que satisfaça a ambos, banco e cliente ou financiador e financiado.

Isto faz com que o processo de decisão sobre a concessão e estabelecimento

do limite de cheque especial, a ser oferecido para o cliente, seja diferenciado

das outras modalidades.

No caso do cheque especial, apenas o limite fica previamente estipulado, e o

prazo máximo de devolução fica acordado. Não existe data fixada para início da

utilização e tampouco valores antecipadamente conhecidos a serem sacados.

Sendo decisão do cliente, fica imposta à instituição, uma forma cuidadosa para

administrar tais créditos.
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Na abordagem do processo de concessão do crédito, conforme afirma Fabozzi

(1994, p. 55), a decisão implica em considerar:

.1) risco de crédito - refere-se à possibilidade do não cumprimento da

obrigação do cliente tomador junto à instituição que concede um

empréstimo;

2) risco de regulação - possibilidade de que as autoridades ou reguladores

venham a alterar as regras de maneira a impactar nas margens do negócio;

3) risco de taxa de juros - no caso de cheque especial, assim como em boa

parte de outros créditos, as taxas de juros são pré-fixadas. Quando da

utilização dos fundos por parte do cliente, as taxas de juros no mercado

poderão sofrer alterações. No caso de subirem, o spread para o banco não

será mais o mesmo planejado quando da concessão do limite;

4) risco de liquidez - os clientes que confiam seus valores a uma determinada

instituição financeira, podem sacar seus depósitos a vista, ou no vencimento

quando feito a prazo. No entanto, há diversas maneiras às quais o banco

poderá satisfazer os depositantes, no caso de já haver emprestado os

valores a outros clientes: (i) captar novos depósitos, a vista ou a prazo; (ii)

usar os ativos financeiros existentes para repassar ou ceder para outras

instituições financeiras; (iii) recorrer a assistência de liquidez junto ao Banco

Central; (iv) vender outros títulos ou ativos próprios.
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Quanto aos riscos citados nos itens 2, 3 e 4 acima, estes têm sido bastante

abordados por vários autores e em vários trabalhos de pesquisa acadêmica .
. \

Após o levantamento bibliográfico, verifIca-se que pouca atenção tem sido dada

especificamente ao processo de decisáo crédito. No entanto, investigamos tudo

o que foi possível selecionar de bibliografia disponível, tanto nos periódicos que

abordam o assunto crédito e financiamento ao consumidor, como através de

pesquisa via internet, "working papers" de universidades e literatura acadêmica.

Infelizmente, pouco se produz no Brasil, sendo uma exceção o periódico

publicado pela Serasa - Tecnologia de Crédito. A lista bibliográfica é

apresentada ao final do trabalho.

Desta forma, este trabalho restringe-se ao estabelecido no tema - estudo dos

processos de decisão de crédito. E mais especificamente, a escolha da

modalidade" cheque especial" para pessoas físicas, devido às características

bastante distintas do crédito, pela carência de trabalhos publicados sobre o

tema, e finalmente, mas não menos importante, pela oportunidade da situação

em que vivemos no país, de discutir o assunto das taxas de juros de um

produto financeiro aparentemente controvertido e pouco compreendido pelas

pessoas e pela mídia.
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IV. O PROCESSO DE DECISÃO

Saunders e Altman (1997) afirmam que',os grandes problemas que afetam o
í

bom desempenho dos departamentos OL~ divisões de crédito das instituições

financeiras residem em:

a) falta de cultura de crédito - evidências de que a instituição não apreende

com as experiências ou os erros do passado;

b) falta de política de crédito - o não estabelecimento de padrões e de regras

claras ou o não cumprimento das mesmas;

c) falta de supervisão independente - quando existem conflitos entre as áreas

de markeiing e crédito com relação aos objetivos de risco e retorno,

A CULTURA

Quanto à cultura de crédito, muitas contribuições têm sido oferecidas nas

últimas décadas para servir de orientação às instituições financeiras,

introduzindo técnicas como análise discriminante, instrumentação estatística e

até redes neurais. Porém, se algumas dessas técnicas, de per si, pudessem

trazer a zero os riscos dos empréstimos bancários, a análise dos processos de

decisão seguiriam a análise das mesmas técnicas.

No entanto, a proposta do estudo não é a de verificar o que se têm escrito

sobre as técnicas especificamente, mas sim sobre o processo de decisão em si.
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Mueller (1993, p. 3) contribui com uma lista de 20 características básicas para a

prática bancária sustentada por uma forte cultura de crédito, conforme

mostramos abaixo:

1. compromisso com excelência;

2. estrutura filosófica para as decisões quotidianas;

3. sistema saudável de valores para sustentar as mudanças;

4. abordagem uniforme na absorção de riscos gerando estabilidade e
consistência;

5. desenvolvimento de uma linguagem comum de crédito;

6. perspectiva histórica na experiência de crédito do banco;

7. prioridade ao banco acima de qualquer centro de lucro;

8. franqueza e boa comunicação em todos os níveis;

9. consciência de todos os efeitos das transações no banco;

10. integridade das carteiras e apropriada apreciação de seu conteúdo;

11. responsabilidade para as decisões e ações;

12. visão de longo prazo e de curto prazo;

13. respeito aos fundamentos de crédito;

14. reconciliação das práticas de mercado com o bom senso;

15. uso do julgamento independente e não se deixar levar pelo" ouvi dizer";

16. constante atenção aos parâmetros de crédito do banco;

17. abordagem realista de mercados e orçamentos;

18. plena compreensão das expectativas do banco e as razões que sustentam

suas políticas;

19. sistema de crédito com capacitação para prevenções;

20. reconhecimento de que na tomada de riscos não há surpresas, só
ignorância;
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Estas características listadas por Mueller enquadram-se perfeitamente nas

questões levantadas anteriormente por Altman. Podemos notar que umas

fazem referência à cultura, enquanto outras à política e supervisão. Isto será

comentado com alguns detalhes no próximo capítulo, quando tratarmos da

análise de crédito.

OS OBJETIVOS

o processo decisório de crédito para pessoas físicas, clientes de bancos, é

baseado em dados e fatos observados do proponente, passados e presentes,

tais como: renda, patrimônio, situação civil, profissão, residência, hábitos de

pagamento de suas compras, entre outros. Estes, assim chamados fatores,

devem oferecer a perspectiva de uma boa liquidação de suas possíveis

obrigações junto ao credor. Tradicionalmente, estas informações são

observadas e interpretadas por quem vai decidir sobre a concessão de um

crédito, isto é, de acordo com seu ponto de vista, que é naturalmente formado

por suas experiências anteriores. Quando essas informações são confrontadas

com essas experiências, o julgamento para uma aceitação ou rejeição do

crédito passa a ter um caracter subjetivo, uma vez que há uma associação

direta entre a observação e a experiência vivida do decisor.
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Os modelos de " scoring" apresentam uma solução interessante, a

sistematização objetiva do processo de confronto das informações, isto é, o que
. \. \

( antes era feito individualmente pelo julgador ou decisor de acordo com sua

visão e experiência pessoal, passa a ser realizado por critérios previamente

estudados e fundamentados estatisticamente, sem a interferência de um

julgador. Dessa forma, pode-se atender de maneira mais clara os objetivos da

instituição financeira.

Para se avaliar a importância dos créditos ou financiamentos numa economia

capitalista, e portanto do mérito de sua apreciação e do processo de decisão,

Koch (2000, p. 605) mostra que os empréstimos do sistema financeiro são

responsáveis pela maioria das receitas de operações dos bancos. Nos Estados

Unidos da América do Norte, após a " Guerra Mundial e até os anos 70, os

bancos comerciais controlavam os empréstimos aos diversos tipos de negócios.

Quando pressionados por receitas, criaram empréstimos marginais a novos

tomadores com maiores retornos, trazendo como conseqüência alguns

prejuízos e até muitas falências para bancos.

O ambiente de crédito durante a década de 80 e início de 90 foi de muitos

empréstimos de alto risco, causado pela recessão após o segundo choque do

petróleo de 1979, seguida da crise da dívida externa de vários países em

desenvolvimento.
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Havia pouca credibilidade dos clientes, grandes volumes créditos lançados a

prejuízos e portanto baixos retornos para as instituições financeiras. Com a
'. \

( economia saindo da recessão, lentamente os bancos expandiram suas carteiras
(

de empréstimos seguindo o crescimento do consumo.

Como exemplo, o autor cita que em 1992, enquanto os investimentos em títulos

representavam 22% dos ativos totais, os empréstimos líquidos representavam

56%. Já em 1998 os investimentos em títulos cairam para 17% dos ativos totais

e os empréstimos subiam a 59%.

AS FUNÇÕES

Crédito não representa apenas a criação de um empréstimo e a espera para

recebê-lo de volta com juros, requer monitoramento próximo para prevenção

contra prejuízos.

Segundo Koch (2000 p. 617), o processo de crédito inclui 3 funções:

a) desenvolvimento de negócios e análise de crédito;

b) administração e execução do crédito;

c) revisão de crédito.
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o quadro seguinte procura explicar, como cada uma dessas funções reflete as

políticas de créditos determinadas pela direção do banco. Estas políticas
. \

formalizam a orientação que os funcionários devemjseçuír na condução dos

negócios da instituição, identificando as qualidades breferidas, estabelecendo

procedimentos para realização, documentação e revisão dos créditos:

Desenvolvimento de Administração e Revisão de crédito I
negócios e análise de execução do crédito
crédito
pesquisa de mercadc comitês de crédito revisão da

documentação
propaganda e decisão da aceitação monitoramento das
relacionamento ou rejeição e termos condições acordadas

negociados do crédito
programas de visitas documentação do correção nas condições

empréstimo e das do crédito, rearranjos

garantias de garantias, etc.
requisição formal para posicionamento claro

crédito dos juros nos títulos

informações sobre os manutenção das

credores informações do crédito

(arquivos)

análise das processamento dos
informações pagamentos, relatórios

periódicos da situação

do cliente

avaliação das garantias

recomendações dos

especial istas
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Ainda segundo Koch (2000, p. 616), essas funções somente têm eficácia em

um ambiente com cultura de crédito. O autor classifica essa cultura em três

tipos básicos: . (

a) Values-driven (dirigidas por valor) - com foco na qualidade do crédito, com

rígidos controles e sistemas administrativos, com ênfase na solidez e

estabilidade do banco e uma presença consistente no mercado. Os créditos

são concedidos de maneira conservadora e com baixo nível de

concentração, gerando baixos lucros mas com baixos volumes de prejuízos;

b) Current-profit driven (dirigidas pelos resultados de curto prazo) - com foco

nos ganhos de curto prazo, atração por altos riscos e altos retornos. Caso

típico de altos lucros em épocas boas seguidas de baixos lucros em épocas

ruins onde os prejuízos aumentam;

c) Market-share driven (dirigidas com foco em alta participação de mercado) _

cuja ênfase está nos volumes e crescimento para ser o maior banco. As

concessões de crédito são agressjvas, aceitando altas concentrações,

porém, com qualidade baixa temporariamente e lucros modestos.

Em resumo, nas instituições financeiras, as estratégias ficam definidas com

base nos padrões de comportamento revelados pela cultura de crédito,

segundo Koch, conservadora, agressiva ou oportunista.
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OS RISCOS

De acordo com as estratégias de cada instituição financeira, o seu plano

operacional deve ser preparado para atingir os objetivos lá definidos. Ao

atender a requisição de um empréstimo, é preciso analisar todas informações

disponíveis e certificar-se de que atende aos objetivos de risco-retorno aceitável

para o banco. Análise de crédito é essencialmente análise do risco do não

recebimento, avaliando a capacidade e vontade do tomador pagar o

empréstimo.

Compton (1985, p. 50) identifica três áreas distintas de análise de risco

relacionadas às seguintes questões:

• quais riscos são inerentes às operações do negócio?

• que fizeram ou não os gerentes para atenuar esses riscos?

• como os bancos devem estruturar e controlar seus riscos para prover os

fundos necessários do crédito?

A primeira questão indica ajudar o analista a listar os fatores que poderiam

prejudicar a capacidade de repagamento de um empréstimo. A segunda apela

para a conscientização dos gerentes, para que reconheçam que o repagamento

é função da decisão tomada pelo devedor. Já a terceira, leva o analista a

especificar de que maneira os riscos poderão ser controlados, para que o banco

estruture um contrato de empréstimo aceitável.
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Tradicionalmente, os fatores de risco tem sido classificados como os 4 "C' s do

crédito (Altman, 1997 p. 1722), porém, alguns autores acrescentam um quinto

fator, o de condições:

a) caracter - que se refere à honestidade e integridade, revelando a intenção

do cliente em repagar o empréstimo;

b) capital - solidez financeira e posicionamento no mercado que ajuda a

proteger contra prejuízos, reduzindo as possibilidades de falência;

c) capacidade - situação legal e experiência acumulada no ramo ou profissão,

mostrando capacidade de gerar receitas para pagar suas obrigações;

d) condições - ambiente econômico e fatores que influenciam a capacidade de

geração de recursos financeiros;

e) colateral (garantias) - fontes alternativas para pagar ou garantir a liquidação

do empréstimo no caso de inadimplência.

Assim, os bancos usam informações das características dos clientes, e fazem

análise das mesmas, usando técnicas estatísticas. O sistema de scoring tem

sido largamente usado nos créditos a indivíduos e empresas. onde as

características são medidas e ponderadas quantitativamente, para que uma

decisão seja tomada com base no total de pontos alcançado, ou seja, o" score"

(Van Horne, 1998, p. 373).
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OUTROS BENEFíCIOS

. ,
. I

Conforme explica Barefoot (1997, p. 33), os financiadores usam credit scoring

não apenas para conceder crédito, mas também, para prospectar novos

clientes, redesenhar ofertas de produtos e esforços de marketing, determinar

preço de produtos baseado nos riscos envolvidos e dirigir os processos de

cobrança. Esta tendência faz parte da tecnologia de transformação bancária.

Cada vez mais os dados dos clientes disponibilizam novas informações, para

que os financiadores tenham vantagens ao utilizar sofisticadas ferramentas de

análise, reduzindo custos e restringindo ao máximo as más decisões dos

processos de crédito, aprimorando assim a gestão de seus negócios.

o mesmo trabalho de Barefoot citado acima mostra que, em países como os

Estados Unidos da América do Norte, onde a legislação contra a discriminação

de qualquer natureza é muito rígida, os financiadores encontraram no sistema

de scorinq, as chances para evitar os riscos de injustiça nos julgamentos de

crédito, pelo fato de que este sistema pode remover a subjetividade no

processo de decisão.
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Já os estudos de Bankston (1997, p. 31) mostram que quanto melhor se

conhece um cliente, melhor se pode dirigi-lo aos produtos e serviços de que êle
. \
. I

necessita. O trabalho mostra que a receita está associada ao mais alto score de
!

toda a carteira. A instituição financeira que usar um bureau de credit score

(central de informação de crédito), terá uma visão melhor do cliente, pois

informa sobre o seu comportamento em outras instituições. Aponta as

vantagens da rapidez de decisão com o uso do sistema de scoring. Além disto,

mostra que as vendas cruzadas poderão ser realizadas baseadas nos

resultados, com melhores apurações dos riscos e da capacidade de

pagamento.

OS MITOS DO SCORE

Mesmo assim, muitas pessoas ainda têm desconfiança nos sistemas de

scoring, mais por desconhecimento do que por outras .razões. Um trabalho

realizado pelas autoridades monetárias norte-americanas (Credit Scoring: The

Myths, 1997, p.1) e publicado com o sentindo de esclarecimento à população,

mostra que, apesar de bastante utilizado as pessoas ainda possuem uma

grande incompreensão sobre o funcionamento, utilização e objetivos dos

sistemas de scoring. A lista a seguir mostra e explica os mitos citados no

estudo:
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a) credit score é um sistema arbitrário para apurar a credibilidade - na verdade

é um modelo numérico anal ítico que ajuda a predizer o quanto um
. \

empréstimo será pago corretamente, ao comparar as características do

proponente aos de outros tomadores' de crédito;

b) credit score é muito rígido e não permite dar crédito aos proponentes que

caiam fora dos parâmetros mínimL:s aceitáveis - é um sistema de duas

linhas, onde na primeira, os proponentes que apresentam fatores de baixos

riscos têm aprovação automática, e na segunda aqueles identificados com

necessidades de melhor análise de riscos. Estes não necessariamente terão

créditos negados, mas melhor decididos;

c) o crédito não será concedido por apenas um fator negativo - no sistema de

credit score, um fator negativo isoladamente não determina a negação do

crédito, mas sempre uma combinação de fatores. Um histórico inconsistente

de crédito poderá ser indício para melhor atenção na concessão, mas não

de negação absoluta do crédito;

d) credit score pode eliminar a pretensão de crédito - uma vez que o sistema

aprova as propostas de baixo risco, deixa mais tempo para que o gerente

analise com mais atenção as outras propostas;
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e) eredil seare não elimina documentação - na verdade o sistema identifica os

documentos não críticos e só requer os necessários para completar os

arquivos de informações relevantes;

f) eredit seore não resulta em menor número de empréstimos aprovados - ao

contrário, poderá aumentar a quantidade de bons empréstimos, pelo fato de

permitir aos analistas mais tempo para encontrar e finalizar empréstimos

para diferentes níveis de risco.

o RELACIONAMENTO

As instituições financeiras' que trabalham no varejo, possuem características

diferentes dos chamados bancos de negócios, isto é, os especializados em

corporações e em personalização de operações, chamadas comumente de

"operações estruturadas" . Os bancos de varejo normalmente têm grandes redes

de agências, um grande volume de clientes, padronização de seus serviços e

de operações para atender o maior número deles por unidade e perseguem

constantemente redução dos custos operacionais. Além disto, estes bancos

bem como todas instituições financeiras, procuram relacionamento com clientes

que representam o mais baixo risco para o retorno desejado, ou então o maior

retorno para o menor risco aceitável, conforme a moderna teoria de

investimentos (Van Horne, 1998, p. 50). Para isto, os bancos de varejo acabam

por desenvolver um esforço de extenso relacionamento com os mercados com

que trabalham.
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Mais especificamente no caso de pessoas físicas, este relacionamento é obtido

através da conta corrente. E é exatamenie por meio de depósitos e saques de

sua conta junto ao banco, que se formaliza o relacionamento que fundamenta o

crédito do chamado" cheque especial". Com base nisto, o trabalho de Berger e

Udell (1994, p. 5) mostra que, as linhas de crédito estabelecidas com os

clientes, representam a formalização de um relacionamento, onde o foco é

dirigido por esse mesmo relacionamento e não pela transação ou operação.

Segundo esse estudo, os intermediários financeiros existem porque:

a) possuem economia de escala;

b) obtém vantagens comparativas na produção de informações sobre os

clientes tomadores de empréstimos;

c) especializam-se e diferenciam-se de outros mercados de empréstimos;

d) como bancos, adquirem informações através .do relacionamento,

monitorando os clientes sob contratos de crédito e ou outros serviços como

conta-corrente.

Assim, a utilização de linhas de crédito facilita os futuros compromissos de

novos empréstimos, sob condições previamente especificadas. As informações

sobre os clientes de relacionamento com linhas de crédito, irão refletir na

continuação dos novos créditos. Neste ponto, destaca-se um aspecto

importante do relacionamento, principalmente nos bancos de varejo, qual seja,

realimenta o processo de decisão dos gerentes com relação à concessão de

mais crédito aos já clientes.
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A DECISÃO E AS ARMADILHAS

\
. I

Um estudo realizado por Harnrnono, Keeney e Raiffa (1998, p. 48) mostra que,

quando se tomam decisões, o impbrtante é reconhecer o fato de existir sempre

algumas armadilhas que podem impedir a boa decisão. Segue abaixo, a lista

das chamadas "armadilhas ocultas" levantadas pelos autores, com algumas

observações:

1. Ancoragem - ao considerar uma decisão, a mente atribui pesos

desproporcionais à primeira informação que ela recebe. As impressões

iniciais, estimativas ou dados ancoram julgamentos e pensamentos

subseqüentes. Em negócios, os eventos passados representam bem um

dos tipos de ancoragem, ou seja, nós tendemos a dar maior peso ao

passado do que a outros fatores;

2. Status quo - quebrar o status quo significa agir assumindo responsabilidade

e estar aberto a críticas, ou seja, desproteger-se. Nos negócios, fazer algo

novo pode ser pior do que não fazer algo novo, ou seja, a estrutura da

organização procura se proteger contra novas alterações. Em outras

palavras, é mais confortável ficar como está. Porém, essa armadilha age

como barreira para a tomada de decisão de alterar rumos e atingir objetivos;
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3. Fundo perdido - escolhas que justificam decisões passadas, mesmo que

não sejam mais válidas. Normalmente ocorre pela não disposição
. \. \

consciente de admitir erros. Ao tomar uma decisão para corrigir um erro do

passado, representa, no ambiente da empresa, assumir publicamente que

seu julgamento foi mal feito, logo, psicologicamente é mais seguro deixar as

coisas como estão. Seria o caso de uma operação de empréstimo mal feita

e com riscos de não receber. Continuar financiando o cliente poderá

aumentar o risco de crédito do cliente;

4. Evidência confirmada - somos levados por informações que apoiam nossas

inclinações inconscientes, ou seja, tomamos decisões pelo que queremos

fazer antes de visualizarmos porque queremos fazer. Falta assim procurar

uma maneira para testar o quanto estamos certos ou errados, encontrar um

"advogado do diabd' ;

5. Formulação - nossa decisão pode ser influenciada pela maneira como a

questão é colocada, assim a armadilha da formulação pode tomar a forma

de outras armadilhas citadas anteriormente. Exemplos: formular ganhos

versus perdas, mostrando que as pessoas são avessas aos riscos quando

um problema é colocado em termos de ganhos, mas buscam o risco quando

colocado em termos de evitar perdas, além de adotar a formulação como

apresentada ao invés de recoloear o problema de sua própria maneira;

36



6. Estimativa e previsão - normalmente fazemos julgamentos sobre o tempo,

distâncias, peso e volume, variáveis a que estamos constantemente

analisando e recebendo respostas rápidas. Mas, nos negócios, quando os

eventos são mais incertos, isto iria requerer um grande volume de dados

para manter os registros dos acontecimentos, como no caso dos

empréstimos dos bancos a indivíduos. Esta é uma das razões que

fundamentam a necessidade de sistemas objetivos para análise dos dados

como o credit scoring. Um bom exemplo são as situações em que nos

encontramos para fazer estimativas ou previsões:

a) armadilha super otimista - normalmente confiamos demais sobre a

precisão de nossas previsões;

b) armadilha da prudência - em decisões de alto risco, tendemos a fazer

nossas previsões para ficar do lado mais seguro;

c) armadilha da memória - com freqüência nossas previsões são baseadas

em eventos passados dramáticos, pois são os que deixam forte

impressão em nossas mentes. Talvez essa armadilha pudesse também

receber o nome de armadilha da sugestão, uma vez que somos

facilmente sugestionados pelo que acontece ao nosso redor. Por várias

vezes somos influenciados por coisas que distorcem nossa habilidade de

lembrar de eventos de uma maneira equilibrada, distorcendo assim

nossas avaliações de probabilidade.
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Todas essas armadilhas podem funcionar de forma isolada ou em conjunto.

Uma primeira impressão dramática pode ancorar nosso pensamento e então
. ,
. I

selecionamos evidências que confirmem ou venham a jusfificar a impressão

inicial. Tomamos decisão precipitada, estabelecendo um hovo status quo e

assim por diante.

VOLTANDO AOS PRINCíPIOS

Recentemente alguns autores vêm apresentando novos estudos e algumas

pesquisas sobre os aspectos dinâmicos de classificações neurais. Trata-se das

redes neurais, que procuram modelar as informações conforme são

processadas no cérebro humano. Não devemos confundir com os primeiros

estudos onde os sistemas de computação trabalhavam somente com a função

binária (verdadeiro ou falso). Atualmente, consistem de neurônios conectados

em nível de entrada e de saída, que permitem à rede apreender e armazenar

associações. Entretanto, algumas indicações são importantes, para que não

seja ainda o caso de destacar esse tipo de abordagem seja confirmada para

contemplar os processos de decisão em crédito. É o caso dos estudos de

Lanquillon (1999 p. 285), onde o autor descreve os métodos que cuidam das

mudanças estruturais nos casos de aplicações de credit scoring.
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o estudo mostra que, com a utilização de redes neurais para classificação de

informações em ambientes de alterações contínuas, os métodos para
. ,. \

atualização dos parâmetros da rede neural devem ser considerados para

obtenção de melhor eficácia das classificações. Caso contrário, pode-se perder

a eficiência devido a mudanças estruturais. Neste sentido, os classificadores

estariam constantemente reaprendendo à medida que os parâmetros são

atualizados em intervalos regulares. No entanto, os estudos de Lanquillon

mostram que as experiências com os sistemas de credit scoring têm sugerido

que os usuários preferem sistemas com o menor número de mudanças

possível. Além disto, essa abordagem pode ser descartada, dado o tempo de

computação e o baixo aproveitamento das recentes informações.

Voltando então para as critérios básicos do processo de julgamento, talvez seja

o caso de observar os seus princípios. Assim, os autores Shanmugam e Bourke

(1992 p. 11) procuram explicar que a heurística - método analítico para o

descobrimento de verdades científicas a partir da pesquisa das fontes .- é

parcial no julgamento, tendo por base um tratado da década de 70, de

Kahneman e Tversky. Estes argumentaram, que as pessoas avaliam a

probabilidade de um evento incerto, baseado numa limitada quantidade de

princípios heurísticos, que reduz a complexa tarefa de avaliar probabilidades a

prever valores por simples operações de julgamento.
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Naturalmente alguns outros autores fizeram críticas, argumentando que as

propostas de Kahneman e Tversky falham em especificar as condições sob as

quais as pessoas desempenham bem ou mal suas decisões, ou mesmo que

suas conclusões sejam exageradas. Entretanto, Shanmugam e Bourke tentam

explorar o estudo de Kahneman e Tversky, para determinar se o método

heurístico de análise de crédito produz parcialidade no seu julgamento para

decisão.

o que inicialmente começou pelos cinco" C' s do crédito (caracter, capacidade:

capital, condições e colateral), evoluiu - sem prejuízo dos fundamentos e

conceitos dos" C' s - para técnicas como as de análise de indicadores, seguidas

pelos modelos probabilísticos de White e Turnbull em 1974. Embora os " C' s do

crédito ainda sejam a base para julgamentos de crédito de pessoas jurídicas,

outras técnicas com rigor estatístico como a análise discriminante foram usadas

por Beaver em 1966 e Altman em 1968.
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Estas técnicas entretanto serviram apenas como orientação, uma vez que não

eliminam a incerteza. Se tudo fosse certo, não precisaríamos de análise de

crédito. Assim, o crédito
. ,
. I

seria concedido com taxa q:e juros suficiente para

das instituições financeiras. \ Na verdade, todas ascobrir os custos e lucro

decisões de negócios são feitas sob condições de incerteza e no caso de

crédito, não foge à regra. Incertezas existem, já que os tomadores de crédito

podem ser desonestos, ou pelas circunstâncias que os forçam ao não

repagamento dos empréstimos. Assim, os bancos devem fazer suas decisões

sob condições de incerteza, independente dos modelos de análise utilizados.

Essas decisões são feitas, avaliando explicitamente ou implicitamente as

probabilidades de repagamento.

Kahneman e Tversky mencionam três áreas de conhecimento heurístico nas

quais o viés ou a parcialidade tendem a existir:

a) representatividade;

b) disponibilidade;

c) ancoragem e ajustamento;
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No caso de crédito, a representatividade é feita pelo julgamento por similaridade

do proponente com um estereótipo, ou seja, pelas características da pessoa. ,

exemplo que POS(~UJcredibilidade, aos olhos do emprestadnr. Desta maneira, a

representatividaos pode levar a uma série de parcialidades no julgamento

probabilístico, inclusive o não reconhecimento de outras probabilidades, ou

tamanho de amostras, ou insensibilidade na predição de dados.

l", dispcrub'lidads é ueads para estimar a freqüência ou probabilidade, pela

facilidade na qual cada evento ou associação pode vir à mente. Ao contrário da

representatividade, que envolve avaliação de similaridade, a disponibilidade

reflete a avaliação da distância associativa, ou seja, é influenciada por fatores

como imaginação, familiaridade e vivência e é suportada pela evidência dos

estereótipos. Em outros termos, temos a tendência de superestimar a

probabilidade daquilo que é mais fácil de lembrar. Para a concessão de um

crédito, provavelmente o julgamento sairá de acordo com as dificuldades que

imaginamos para o negócio em questão, seja para uma pessoa ou para um

setor de atividades.
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A ancoragem e ajustamento acontecem quando fazemos estimativas partindo-

se de um valor que é ajustado para retornar como resposta final. Os fatores

iniciais ou o ponto de partida podem ser sugeridos pela formulação do

problema, ou ser o resultado de um cômputo parcial. Em outras palavras, as

pessoas avaliam a seqüência de novas informações, escolhendo a estimativa

inicial ou âncora, contra a qual futuros ajustes deverão ser feitos assim que

novas informações são recebidas. Observamos que esses estudos apresentam

similaridade com as armadilhas de Hammond, Keeneye Raiffa.

A operação de crédito é uma atividade onde há bastante espaço para

julgamento sob condições de incerteza, e por isto mesmo, as parcialidades ou

vieses ocorrem. Pode ser que a parcialidade da ancoragem não se aplique

diretamente à análise de crédito. Enquanto aspectos da disponibilidade podem

ser aplicados ao processo de avaliação do crédito, existem alguns problemas

associados com a medida destas ocorrências. No caso da disponibilidade em

que a imaginabilidade está presente, não teríamos facilidade em medir o nível

de imaginação de um analista de crédito, quanto a sua disponibilidade de tomar

uma decisão.
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Muitas vezes os analistas de crédito podem sofrer de ilusão de validade, outra

conseqüência da representatividade heurística analisada por Kahneman e

dois clientes: nos dois últimos anos, "B" teve um resultado fraco e um bom

. \
, I

(

(

Tversky. Um exemplo disto é a observação de duas propostas de crédito de

enquanto" N teve bons resultados nos dois anos. Seria fácil de afirmar que" N

apresenta maior credibilidade comparado a "B'. O estudo mostra que as

pessoas tendem a parcialidade de decisão para com padrões constantes, o que

pouco tem a ver com credibilidade.

Entretanto, os estudos de Kahneman e Tversky não suportariam as evidências

no mundo dos negócios, pois aqui, um padrão inconsistente de decisão é

considerado arriscado. Como nos textos de análise de investimentos, quanto

maior a variância, maior o risco sistemático (modelo de Sharpe e Lintner -

CAPM), ou seja, a medida de beta.
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Nos casos de representatividade, a conseqüência pode resultar em pouca

atenção às probabilidades a priori. Kahneman e Tversky mostraram que os
. \

estudos falharé(Jm ao integrar as probabilidades a priori com evidência

específica, ao r~latar uma pesquisa feita em 1990, onde 30 gerentes de crédito

de diferentes bancos da Malásia responderam a um questionário, para tentar

determinar se eram insensíveis às probabilidades a priori. Uma proposta de

empréstimo, com suficientes e relevantes informações havia sido apresentado

aos gerentes, e questionado para que avaliassem a probabilidade de sua

credibilidade. O resultado médio foi de 0,073, isto é, com baixa credibilidade

teria muito pouca chance de ser aprovado pelos gerentes. Em seguida foi-lhes

informado que, a mesma proposta havia sido submetida a avaliação por um

sistema de credit score de um departamento de crédito de um banco e com

resultado de 0,85 de probabilidade de credibilidade. Os resultados até então

deste departamento, mostravam que em 602 casos de boa credibilidade, 78,3%

foram corretamente avaliados e em 796 casos de má credibilidade, 89,4%

haviam sido corretamente avaliados. De posse destas novas informações, foi

pedido uma reavaliação aos gerentes. O resultado médio da credibilidade subiu

para 0,7.
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Para saber se o comportamento dos gerentes tinha sido consistente com a

abordagem de Bayes (Newbold, 1995, p. 798), uma vez que o evento era

expresso como probabilidade subjetiva, a tarefa era a de revisar de acordo com

'novas informações. Desta forma, a média encontrada na revisão da

probabilidade foi de 0,74, isto é praticamente a mesma.

Ficava, então, a grande preocupação sobre as decisões dos gerentes, uma vez

que a avaliação dos processos de crédito começa por uma apreciação inicial

dos gerentes de conta e continua pelos procedimentos e pol íticas de crédito da

instituição (departamento de crédito).

Aquela situação poderia ter ocorrido se um jovem gerente de conta (júnior)

tivesse feito a apreciação e em seguida fosse revisada pelo seu superior

(sênior), ou por um gerente de agência seguido de seu diretor regional, ou

ainda mais por uma apreciação qualitativa seguida de uma apreciação

quantitativa na divisão ou departamento de crédito.

Shanmugam e Bourke mostram que embora os estudos originais argumentam

de que o processo não segue o modelo de Bayes, o caso empírico estudado

mostra que é consistente com Bayes e que a média encontrada após a revisão

foi devida à alta performance do departamento de crédito em suas previsões

anteriores. Desta forma, explica-se então porquê as probabilidades a priori são

ignoradas ou desprezadas neste tipo de processo de decisão.
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Os autores ainda explicam que outros estudos de Jungerman de 1983, também

apontam algumas razões para explicar a não consideração das probabilidades

a priori, tais como o efeito de ordem cronológica das informações, fazendo com '. \
(

(que as mais recentes recebam maiores pesos para a decisão, ou ainda, a má

interpretação ou a formulação não compreendida do problema ou da questão.

A conclusão dos autores é de que mais alguns estudos deveriam ser feitos,

para identificar os fatores e as circunstâncias que fazem com que as pessoas

tendam a ser sensíveis a tais probabilidades, quando normalmente não o são, e

vice-versa. Acreditam que quando precisam agir por conta própria, os gerentes

de crédito tendem a ser conservadores em suas decisões, mas estão

preparados a mudar de opinião se alguma informação de fonte confiável for

colocada. Embora a responsabilidade é sugerida, a credibilidade dos

proponentes não é tão bem observada, fazendo com que propostas que

deveriam ser recusadas acabam sendo aprovadas e vice-versa.

/

No próximo capítulo, procuramos mostrar como, atualmente, alguns

instrumentos podem ajudar a diminuir algumas incertezas e simultaneamente

colaborar com maior objetividade no processo de decisão de crédito, alterando

sobremaneira as funções tradicionalmente estabelecidas nas instituições

financeiras.
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v. ANÁLISE DE CRÉDITO PARA PESSOA FíSICA

. \
. I

Conforme verificamos no segundo capítulo, o v(&lume de operações de crédito
(

das instituições financeiras, realizadas com pessoas físicas, já passa de 40%

do total dos empréstimos, sendo que um terço dos mesmos são representados

por operações de "cheque especial". Em outras palavras, é significativa a

importância do mercado de crédito aos indivíduos. Além disto, muito se tem

comentado nos últimos anos, principalmente após a redução significativa da

inflação, do crescimento potencial do segmento de pessoas físicas para os

bancos de varejo.

OS DOIS LADOS

Não é comum que as pessoas façam uma análise muito rigorosa da instituição

escolhida para ter uma conta corrente. No entanto, deveriam analisar os

serviços que lhe podem prestar, as facilidades de depósitos e de saques, a

proximidade de casa ou do trabalho, a rede de agências, e principalmente o

grau de confiança de que seu dinheiro sempre estará seguro e a sua

disposição.
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Por outro lado, as instituições financeiras, criadas para atender a dinâmica do

processo econômico, intermediando as necessidades dos agentes produtores e

consumidores - alguns com excesso e outros com carência de moeda ou de

liquidez, transferindo constanterr.ente capitais entre C~ participantes da

economia - têm a responsabilidade da guarda dos valores monetários dos

clientes e como conseqüência, têm o risco da intermediação. A análise dos

riscos é, portanto, a função essencial da instituição financeira.

O" cheque especiaf' é o nome comum do limite de crédito que o banco concede

ao cliente de conta-corrente pessoa física. Ao estabelecer este limite, o banco

está mostrando a confiança concedida ao cliente, o que deveria, talvez,

corresponder a uma troca de confiança pelo cliente ter escolhido aquela

instituição para guardar ou aplicar seu dinheiro.

o que verificamos nos primeiros capítulos, é que as características do produto

"cheque especial" se mostram diferenciadas em relação a outras modalidades

de crédito ao consumidor, uma vez que a concessão do crédito não implica

necessariamente no desencaixe dos fundos. Conseqüentemente, a

necessidade de captação dos mesmos, passa a ser incerta no tempo e no

volume. Enquanto se trata de uma certa correspondência de créditos, a sua

utilização no tempo e na quantidade é comandada exclusivamente pela decisão

do cliente.
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Com as características acima, a análise para concessão do limite não deve

contemplar apenas os riscos do não recebimento do crédito, mesmo porque os

fundos poderão não ser necessários, mas deve também considerar os riscos de

liquidez do banco e os riscos de variação nas taxas de juros, conforme

explicado por Fabozzi (1994, p. 57). Além disto, o produto carrega em si um

vínculo de relacionamento, que se bem utilizado e analisado, pode ser

convertido em aumento de conhecimento, informações adicionais que só o
,

tempo e o uso poderão demonstrar. O comportamento do cliente com o limite a

sua disposição, poderá dar condições ao banco de explorar alguns hábitos,

permitindo desenvolver novas oportunidades de negócios para a instituição

financeira com seu cliente.

As instituições financeiras que trabalham no varejo, procuram diversificar suas

aplicações, de acordo com a moderna teoria de investimentos (Haugen, 1993,

p. 77), procurando uma grande base de clientes para diversificação de riscos.

Para minimizar as possíveis perdas, precisam de um bom controle de riscos.

Pelo fato de competirem num mercado regulado, onde todos bancos de varejo

oferecem praticamente os mesmos serviços e produtos, necessitam operar com

baixos custos. Necessitam portanto, de sistemas para operar em escala

econômica. E no caso de créditos, como vimos nos capítulos anteriores, os

controles representam a vida do banco. A solução de sistemas objetivos passa

então a fazer parte integrante da análise dos créditos.
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o SISTEMA DE CREDIT SCORING

\
. I

Muitas instituições financeiras têm usado sua sxpenêncta histórica com seus

clientes tomadores de empréstimo para obtenção de um modelo quantitativo

que separe os bons pagadores dos maus pagadores. O sistema de scoring é

baseado na quantificação de variáveis, obtidas pelas respostas dos propostas

de crédito e na obtenção estatística de uma pontuação. Dado um determinado

valor de corte, pode-se separar as propostas aceitáveis das não aceitáveis.

Conforme analisa Sicsu (1998, p. 63), um sistema de credít scoring requer um

interesse estratégico por parte da direção da empresa, definindo prioridades,

alocando recursos e removendo barreiras para a implantação e

desenvolvimento do sistema. Deve ser apoiado por uma equipe de crédito e de

informática com bons conhecimentos dos produtos e mercados. A gestão do

sistema requer também conhecimentos de técnicas estatísticas e de uma

formação de uma base de dados própria, uma vez que adaptações não

colaboram para aprimoramento das definições próprias da empresa. Sicsu

divide o desenvolvimento do sistema de credit scoring em duas etapas, a saber:

(1) planejamento e preparação da base de dados e (2) determinação da

fórmula, definição das regras de decisão e testes para validação do modelo.
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o SISTEMA E A CULTURA

, \
, I

No princípio do quarto capítulo citamos as 20 características, listadas por

Mueller, ~ara a prática sustentada por uma forte cultura de crédito. Uma vez

que o autor não descreveu, em seu trabalho, cada uma das características

listadas, selecionei e comentei algumas delas, que no meu entender, ajudam a

conceituar os sistemas que deverão ser utilizados para colaborar com o

desenvolvimento da própria cultura ce crédito e da análise:

• abordagem uniforme na absorção de riscos - os sistemas atuais como o

credit scoring contemplam esta característica de abordagem uniforme e

objetiva, satisfazendo ou procurando atender a capacidade da instituição

qual seja, a de estabilidade e consistência no trato dos negócios, gerando

maior credibilidade aos próprios clientes;

• desenvolvimento de uma linguagem comum de crédito - os julgamentos

individuais de crédito são subjetivos, enquanto os sistemas dão consistência

e objetividade na análise, gerando assim uma linguagem comum na

instituição;
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• perspectiva histórica na experiência de crédito do banco - os sistemas

objetivos criam, obrigatoriamente, uma perspectiva histórica e uma

experiência de análise do banco, e não do analista ou gerente

individualmente, facilitando suas modificações e evoluções para toda a

instituição;

• respeito aos fundamentos de crédito - mesmo que a instituição tenha

políticas e diretrizes claras de crédito, o respeito aos fundamentos serão

subjetivos e os controles serão mais complexos e caros, se não houver um

sistema que direcione a análise, principalmente nos bancos de varejo, com

grandes volumes de propostas a processar e cujo ganho reside na

economia de escala dos negócios;

• uso do julgamento independente e não se deixar levar pelo" ouvi dizer" _

parece ser comum, nas estruturas departamentalisadas, a existência das

opiniões individuais dos dirigentes ou gestores, influenciando as decisões

dos subordinados. Com sistemas estatísticos e objetivos, restringe-se esses

julgamentos dependentes nas grandes instituições financeiras de varejo;
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• sistema de crédito com capacitação para prevenções - atualmente, os

sistemas de seoring também contribuem para prevenir situações adversas
\

. I
no decorrer da vida do crédito ou do contrato. É o caso típico dÓ

acompanhamento da utilização do" cheque especial" pela movimentação d~

conta corrente;

• reconhecimento de que na tomada de riscos não há surpresas, só

ignorância - com os sistemas de score, por exemplo, ao se aceitar uma

proposta de crédito classificada como potencial mau pagador, abaixo da

linha de corte, o autor quer dizer que não devemos nos surpreender se o

cliente entrar em inadimplência e não pagar seu empréstimo no vencimento,

uma vez que já existiam riscos evidenciados para que isto pudesse ocorrer.

A cultura de crédito e as estratégias em uma instituição financeira, somente

podem ser contempladas se houver um ambiente de operações que pulverize

as mesmas através das áreas funcionais. Assim, vimos que, os processos de

decisão e de análise devem ser apoiados em sistemas objetivos, para minimizar

os efeitos das possíveis armadilhas e então refletir a cultura de crédito por todo

o banco. No próximo capítulo, estudamos como interagir na organização.
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VI. INTERAÇÃO DO CRÉDITO

. \. I
(

( -
EDUCAÇAO

Alguns trabalhos têm contribuído para esclarecer melhor os objetivos de uma

instituição financeira. Na bibliografia levantada, selecionamos alguns para

ilustrar vários aspectos. No campo educacional, o trabalho de Tressler (1998, p.

30), escrito para o Federal Trade Commission's Office of Consumer and

Business Education, descreve o que é o credit scoring, como é desenvolvido,

quais são os fatores considerados, porque é usado, o quão confiável é o

sistema e ainda apresenta discussões para situações em que o crédito é

negado. Recentemente tivemos no Brasil, o trabalho do Banco Central sobre

taxas de juros e spread no sistema bancário, já indicado no segundo capítulo.

No entanto, como termo de comparação, nota-se uma grande ausência de

trabalhos com objetivos educacionais por' parte das autoridades econômicas

locais. O Federal Reserve de Nova York também publica no formato de revista

juvenil, vários assuntos relativos ao uso do sistema bancário, crédito e

investimentos, entre outros. Faltam publicações do gênero no Brasil, que

possam servir inclusive aos participantes do sistema financeiro, uma vez que a

educação melhora o processo de entendimento das funções da instituição.
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TAXAS DE JUROS

Tanto nos estudos do Banco Central do Brasil, como nos realizados em outros

países, parece não haver indicação de que haja uma eficiência clara no

estabelecimento das taxas de juros dos créditos examinados. No estudo de

Berlin e Mester (1998, p. 873), os autores mostram que as taxas de juros

historicamente são ineficientes, em particular, que as taxas de empréstimos têm

sido tradicionalmente muito insensíveis aos riscos de crédito. No trabalho já

mencionado do Banco Central do Brasil (1999, p. 11), as explicações para a

taxa de juros considerada alta, no "cheque especial", não parecem abordar o

problema com o necessário rigor dos riscos envolvidos, conforme explicado no

quarto capítulo. No entanto, a atitude de publicação do estudo e a exposição à

críticas, já representam um passo adiante de políticas anteriores, c~m decisões

fechadas ao conselho monetário ou ministérios. Porém, não há dúvida de que

as oscilações das taxas para proteção de reservas é um dos fatores básicos

. que compõe a taxa final de" cheque especial" , e portanto do seu spread.
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MARKETING E CRÉDITO

Na üteratura, também pesquisada, alguns trabalhos conjuntos de marketing e
(

crédito forar\, selecionados. Brown (1998, p. 36) procura explicar como as áreas

comercial e de crédito podem caminhar alinhadas e descreve 10 maneiras às

quais a gerência de crédito pode contribuir para a área comercial, mantendo

sólidas as decisões de crédito. Baseia-se na crença de que deve haver uma

clara e compreensiva cultura de vendas - saber o que se quer e o que não se

quer ganhar - segmentar os mercados e estabelecer objetivos de negócios,

aumentar as receitas, mas com solidez nas decisões de crédito. A ênfase está

em não perder bons negócios, tanto quanto não contabilizar créditos ruins:

1) Boa e clara comunicação, interna (crédito e vendas) e externa (gerência e

cliente) - revendo as razões das operações aprovadas e negadas e

aumentando as oportunidades de créditos previamente qualificados;

2) Estabelecer padrões para aprovação dos créditos, como os tempos dos

processos internos e de resposta para que o cliente não tenha decepções e

para que tenha tempo adequado para nova procura;

3) Pré-qualificar as oportunidades com a área comercial - não perder tempo

com prospectivos com poucas oportunidades de terem os créditos

aprovados, fazendo com que a gerência seja mais produtiva. Seguir os

passos de análise de crédito para impedir que novas informações dos

clientes venham a ser necessárias no final do processo;
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4) Focar as questões em assuntos estratégicos - uma vez que informações

com qualidade são os requisitos básicos das áreas comercial e de crédito,

ganhá-Ias nos níveis de decisão dos clientes aumenta a credibilidade das

mesmas, além de atender aos desejos da área de crédito, a obtenção de

informações confidenciais é fundamental para a tomada de decisão;

5) Visita a clientes - a troca de informações com os clientes valorizam o

relacionamento. Estes querem sempre interagir com aqueles que tomam

decisões de crédito no banco, aprofundando para o banco o maior

conhecimento de seus clientes e mercado;

6) Explicações da recusa do crédito - oportunidade de esclarecer critérios e

evitar fofocas ou má comunicação junto ao cliente (informações rápidas para

que o mesmo possa procurar alternanva):

7) Adotar um ambiente de contínuo aprendizado - discutir periodicamente

sobre os créditos dos negócios fechados e perdidos, aprovados e negados,

para o aprendizado comum das duas áreas;

8) Conhecimento da concorrência e do mercado - ambos (crédito e comercial)

devem ter profundo conhecimento do mercado para responder rápido às

oportunidades que surgem, não permitindo que haja frustrações por

desconhecimento de um ou de outro. Exemplo disso são as inconsistências

de risco/retorno encontradas nas propostas de crédito;
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9) Competência e conhecimento da indústria (setor) - comparações para

demonstrar valor, estimular conversa com clientes e melhorar as decisões
. I

de crédito;

1O)Acompanhar as expectativas e valores percebidos dos clientes.

Enfim, numa cultura de vendas, todas as áreas do banco, incluindo a gerência

de crédito, devem ter o foco no atendimento e superação das expectativas dos

clientes, embora isto não significa fugir dos padrões de crédito do banco. A boa

cultura de vendas deve elevar a qualidade de crédito. Vendas bem sucedidas

requerem melhores informações dos clientes que por seu lado atenderão

melhor suas necessidades. Assim, o banco estará em melhor posição para

apresentar novas idéias e soluções aos objetivos dos clientes e também

fortalecer sua capacidade de avaliar a gestão e os riscos envolvidos numa

operação ou transação.

Com os mesmos objetivos do estudo anterior, Fagg (1999, p. 52) discute as

vantagens e desvantagens para os clientes, de uma maior integração das áreas

comerciais e de crédito dos bancos. Com a intenção de oferecer um melhor

atendimento com menores custos e melhores decisões de crédito, aponta as

dificuldades de medir a rentabilidade das contas e descreve as vantagens

competitivas que têm os bancos tradicionais de varejo, com grandes redes, ou

seja, o fortalecimento do relacionamento.

59



REVISANDO O CRÉDITO

. \. \

Os nois trabalhos a seguir procuram interligar a cultura do crédito com as áreas

corrierciais e de revisão dos empréstimos, no sentido de confirmar que a

integração é eficiente.

O trabalho de Golden e Walker (1996, p. 14) mostra que os 5 "C's tradicionais

de crédito têm outro lado, os 5 "C' s ruins, explicando então a razão da

necessidade de atenção às áreas de decisão.

Os autores comentam sobre os tradicionais 5 "C' s bons do crédito (caracter,

capacidade, condições, capital e colateral) e identificam os 5" C' s do mal crédito

(complacency, ceretessness, communication, contingencies and competition);

a) complacência - tendência de assumir que uma vez que as coisas estavam

bem no passado, deverão continuar boas no futuro;

b) negligência - documentação inadequada ou falta de informação nos

arquivos do crédito, falta de cláusulas de proteção (covenants) nos

contratos;

c) quebra de comunicação - falta de comunicação adequada dos objetivos e

das políticas de crédito. Prevenção de problemas;
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d) contingências - falta de atenção à possíveis retrações econômicas que

afetam os riscos dos setores. Maiores atenções na captação dos fundos ao

invés do fluxo de repagamento dos empréstimos e estabelecimentos de

altas taxas para altos riscos ao invés de diminuir a exposição aos altos

riscos;

e) concorrência - fazer o que os outros bancos fazem para não perder

mercado ou baixar taxa para ganhar operação, dar atenção maior ao

negócio do que ao crédito, não perder mercado ou lembrar somente do

crescimento das receitas e esquecer dos riscos de perdas;

Em um estudo complementar, Grafstrom (1996, p. 5) procura juntar suas

observações sobre os 5" C' s do crédito ruim, com a necessidade de integração,

para propor melhoria nos processos de revisão dos créditos. Como

conseqüência, os processos de decisão e de score deverão receber os

benefícios. Em bons tempos econômicos, diz o autor, a complacência e a

concorrência podem aumentar as tolerâncias dos riscos de crédito. De uma

certa forma, mascara os problemas de crédito, permitindo que sejam repagos e

os sinais de deterioração ficam difíceis de detectar. O autor propõe alguns

testes internos baseado numa lista de sete características chaves para uma

revisão de créditos e do sistema de gerenciamento de riscos, a serem

observadas:
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1. cultura equilibrada de crédito - balancear as funções de negócios e de

crédito - há uma subordinação da qualidade do crédito aos lucros dos

empréstimos? a comunicação da qualidade desejada de crédito está sendo

recebida de maneira diferente pela área comercial em relação à área de

crédito? existe uma qualidade de crédito construida dentro dos programas

de desenvolvimento dos negócios?;

2. um sistema de classificação de risco claramente definido - ambiguidade e

imprecisão são inimigos da gestão de riscos - quais são as definições

específicas para identificação dos riscos a serem usados? existem critérios

claramente especificados? emprestadores, revisores e gerentes concordam

com essas classificações?;

3. mudancas de classificação nos tempos adequados - monitoramento

constante. Um bom exemplo é o de revisar os fatos para um crédito lançado

a prejuízo. O crédito foi apropriadamente classificado quando houve

deterioração? foi monitorado apropriadamente a cada estágio da

deterioração?;
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4. classificações transitórias de deterioração - os primeiros sinais de

deterioração do crédito são sutis e facilmente desprezados em virtude de

falta de recursos ou de tempo, além de que as classificações nem sempre

são claramente definidas, gerando desentendimento sobre os primeiros

sinais de degeneração do crédito, e finalmente, os emprestadores resistem

às classificações pelas pressões de manutenção da qualidade das carteiras

de empréstimos;

5. participação efetiva dos gerentes de empréstimos - como estão à frente dos

negócios e envolvidos com os clientes, normalmente são os primeiros a

receber informações para revisão dos créditos. Infelizmente, a pressão para

novos negócios age contra tal participação. As medidas de compensação

focam novos negócios e lucratividade a curto prazo. A direção do banco

deve estar mais atenta a tais conflitos. Fazendo-se uma revisão dos

processos de créditos deteriorados, pode-se identificar se as causas iniciais

estão localizadas na gerência de empréstimos e aí então encontrar os sinais

de que o sistema não está funcionando adequadamente;
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6. independência da revisão de crédito - para não perder a eficácia e não

desviar a atenção de outras metas, a revisão de crédito deve ser exercida
. \
. I

independente da gerência de empréstimos. Razões co 'no a qualidade e

quantidade de informações utilizadas pelos revisores tai~ como os "C' s do

crédito, habilidades gerenciais e condições de mercado nas quais operam.

Testes são feitos com as possíveis perguntas:

a) a revisão de crédito se reporta a um nível alto na estrutura hierárquica?

b) os revisores estão colhendo amostras em número suficiente para a

exatidão das classificações?

c) existem conseqüências quando classificações erradas são descobertas?

7. apreendendo com créditos em liquidação - muitas vezes perdem-se boas

oportunidades ao não analisar os prejuízos, o que normalmente deveria ser

feito pela gerência de empréstimos e revisores de crédito, supervisionadas

pela diretoria geral:

a) o sistema de classificação foi eficiente com as informações de cada

estágio da deterioração do crédito?

b) o banco tomou as precauções apropriadas para a exposição ao crédito

em cada estágio da deterioração?

c) são os sistema de remuneração, a concorrência ou outros fatores que

causaram a gerência a assumir maiores riscos do que os esperados?

d) que mudanças podem ser feitas para prevenir possíveis prejuízos

semelhantes no futuro?
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VII. CONCLUSÃO

,
, \

As observações a ~eguir foram analisadas à luz das leituras citadas na
\

bibliografia e de publicações nos jornais locais.

o envolvimento de crédito é essencial para a sobrevivência da instituição

financeira. Para os bancos de varejo, entendo que com esta evolução de

instrumentos estatísticos e tecnologia da informação, os pontos de venda não

devem ser os principais responsáveis pelo julgamento e concessão do crédito.

Isto não significa que estão isentos da responsabilidade pela veracidade das

informações obtidas, quando do preenchimento de uma proposta de

empréstimo. Assim, toda a responsabilidade da concessão de crédito, analisado

pelo sistema de score, passa a ser do departamento de crédito. Este tem como

função primordial, alimentar apropriadamente o sistema de score com as

variáveis necessárias a serem pontuadas, atualizando suas regras e suas

ponderações para a realidade da proposta e da operação considerada.

Como conseqüência, o foco e o objetivo das funções de auditoria ou revisão de

crédito, passa a ser, a confirmação das informações colhidas quando da sua

obtenção e a certificação de que o sistema de crédito estava atualizado quanto

à sua estrutura de scoring, pontuação e ponderação adequadas para aquela

indicação.
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Com os sistemas objetivos para auxiliar a análise de crédito, o cadastro fica

constantemente ordenado e o banco de dados tem por função realimentar o
, '.
, \

( processo de vendas e de gestão, agora com bases racionais e objetivas.

Por exemplo: no caso de cartão de crédito, não é tão importante possuir um

grande número de clientes possuidores dos cartões, mas sim sua contínua e

crescente utilização, observando como os atuais clientes estão utilizando o

cartão, Isto servirá de base para realimentar o sistema de acordo com o uso do

crédito e do pagamento das contas, assim como para incentivar os vendedores

com remuneração ou prêmios pelo desempenho da carteira de clientes, No

caso do cheque especial, o monitoramento do sistema pode gerar informações

úteis para o crédito e para a área comercial.

A concessão de crédito, como afirma Koch (2000, p. 120), deve ser vista sob a

mesma ótica de um investimento, isto é, com o objetivo de receber, após algum

determinado tempo, o valor concedido acrescido de algum benefício. No

entanto, na gestão bancária, os administradores ocupam funções específicas

com objetivos também específicos da sua divisão ou departamento. O

fundamental é que tais objetivos não podem ser mais importantes do que os da

instituição.

Dessa forma, é como se fossem investidores ou doadores de crédito, com

objetivos adversos ou conflitantes, isto é, sem regras claras e compreensíveis.
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No caso dos bancos, a função específica do gerente de contas ou de

relacionamento com clientes, é a de aumentar sua base de clientes para poder

vender a maior quantidade de produtos ou serviços. Criando o maior volume de

empréstimos na expectativa de um maior retorno e crescimento do banco,

poderá aumentar sua remuneração variável, proporcional à expansão dos

negócios.

Do outro lado, o departamento de crédito é responsável pela condução das

pol íticas de crédito, realização de análises e outros serviços de apoio às áreas

de vendas e de controles, e deve procurar resguardar o banco de riscos

indesejáveis, aprovando apenas as operações que possuam riscos aceitáveis.

Como resolver o possível conflito de objetivos de riscos e retornos?

A conseqüência, com a adoção de sistemas de scoring, é de que a redução de

alçada de limites para os gerentes de conta termina por engessar aqueles

pontos de vendas. Estes são sempre pressionados pelos resultados das metas

quantitativas de negócios, mas transferem o poder de decidir a quem

emprestar, para o departamento de crédito.
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Se o gerente de relacionamento julga a quem deve emprestar, considerando o

sistema de análise subjetiva, não haverá separação do controle das

informações, tampouco dos critérios utilizados para análise do crédito.

Assim, as áreas de vendas ficam responsáveis pela veracidade das

informações. Forjá-Ias para obtenção de uma aprovação faz com que

respondam pela atitude, sendo controlada pelo acompanhamento ou revisão ou

ainda pela auditoria. Já a divisão de crédito responderá pelo pleno

funcionamento de um sistema objetivo de pontuação de crédito, seguindo

políticas previamente definidas e realimentando o próprio sistema com a

dinâmica das informações de novos e antigos clientes do banco. Áreas de

controle ou de auditoria deverão constantemente verificar se os sistemas estão

devidamente atualizados para o que se espera em termos de riscos e de

aceitação de negócios.

Resumindo, há uma centralização da decisão de crédito em níveis mais

elevados da estrutura, com uma divisão nítida de responsabilidades -

informações verídicas dos clientes para as áreas de vendas, alimentação e

atualização dos critérios de pontuação para a área de crédito e controles para

as áreas de revisão ou auditoria.
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Enfim, há uma modificação no pensamento e na forma de gerenciar a decisão.

Não se aprova o sistema por consenso. Algumas áreas ou divisões serão mais
\. \

controladas com esse novo sistema, onde o envolvimento se inicia com o (

(
comprometimento da cúpula da organização, que vê nele uma ferramenta de

controle e de críticas constantes, permitindo a realimentação com a dinâmica

dos processos, facilitando a permanência do banco no mercado.
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