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o Modelo de Collection Scoring como Ferramenta para a Gestão Estratégica do Risco de Crédito

1. INTRODUÇÃO

"Os administradores de carteiras de risco precisam testar as hipóteses que

sustentam seus modelos e considerar as dinâmicas de portfolio sob uma variedade

de cenários altemativos. " (Alan Greenspan, Folha de S. Paulo - 15/04/2000)

Embora a frase acima se refira ao cenário de fortes flutuações do mercado

financeiro, principalmente em virtude das quedas acentuadas dos índices das

bolsas dos Estados Unidos na semana de 10 a 14 de abril de 2000, ela tem uma

relação muito forte com o escopo deste trabalho.

Um dos segmentos de administradores de carteiras de risco é o de cartões de

crédito. Nesse mercado, é bastante comum encontrar modelos de gerenciamento de

portfolio que classifiquem o risco de cada cliente no momento da concessão do

crédito (credit scoring) e durante o relacionamento do cliente com a Instituição

(behavior scoring)1. A classificação do risco, nesses modelos, é determinada pela

probabilidade de inadimplência de cada cliente, que refletirá em decisões

estratégicas sobre a carteira de empréstimos.

o modelo de crédito tem como finalidade classificar os potenciais clientes de acordo

com o risco de inadimplência que oferecem ao se conceder crédito a eles. A

instituição, de posse desse modelo, decide se dá crédito ou não, qual o montante e

qual a remuneração (juros) para cada classificação dos potenciais clientes.

o modelo de comportamento auxilia no gerenciamento da manutenção do crédito

concedido a clientes. Da mesma maneira que o credit scoring, porém com

informações das operações financeiras realizadas entre instituição e cliente, o

modelo de behavior scoring também classifica o cliente levando em consideração o

risco de inadimplência, de maneira que seja possível aumentar ou diminuir o seu

limite de crédito, oferecer taxas de juros diferenciadas (maior risco exige maior

remuneração sobre o capital emprestado), além de alertar para a possibilidade de

não pagamento dos próximos vencimentos.

1 Panorama Setorial e Gazeta Mercantil, .Análise Setorial- Cartões de Crédito e Débito, 1999, p. 52-54
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o Modelo de Collection Scoring como Ferramenta para a Gestão Estratégica do Risco de Crédito

Os dois modelos, que são discutidos com mais profundidade no capítulo 2, são de

extrema importância para o gerenciamento da carteira de empréstimos, pois eles

auxiliam na definição e implementação de estratégias que aumentem a rentabilidade

da carteira. Isso significa dizer que os modelos de aceitação e de comportamento

.sâo ferramentas úteis para a administração estratégica do risco de crédito, que tem

por objetivo alcançar o melhor balanceamento entre risco e retomo da instituição em

termos de crédito.

Entretanto, existe uma outra ferramenta que é de extrema importância para a

administração estratégica do risco de crédito e que é o foco deste trabalho. Trata-se

do modelo de collection scoring (modelo de cobrança).

Como já dito, os modelos de credit scoring e o de behavior scoring são desenhados

para classificar o risco de inadimplência de cada cliente, ou seja, o escore obtido de

cada modelo reflete a probabilidade do cliente não cumprir com as suas obrigações

num período futuro específico. Isso significa que os modelos aplicam-se à

população de clientes que não são inadimplentes, pois depois que eles deixaram de

fazer os pagamentos que deveriam, não faz mais sentido em conhecer os seus

riscos de inadimplência.

Porém, o fato do cliente tornar-se inadimplente não significa que a gestão

estratégica do risco de crédito terminou. A inadimplência, qualquer que seja o tipo

de empréstimo ao consumidor, em particular no de cartões de crédito, é pura

realidade e, mais do que isso, representa uma carteira com padrões específicos de

comportamento que, por essa razão, merece um gerenciamento também

profissional e estratégico.

Nessa população, a de inadimplentes, é que se aplica o modelo de collection

scoring. Com ele, é possível classificar o risco do cliente em termos de pagamentos

futuros, ou seja, o modelo de cobrança fornece uma medida (o escore) que permite

ordenar os clientes numa escala de menor para maior probabilidade de pagamento.

Uma vez que a inadimplência é realidade no negócio de cartões de crédito -e ela

constitui uma carteira estratégica, do ponto de vista de resultados financeiros - seu

gerenciamento necessita de ferramentas que auxiliem na tomada de decisões, de
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o Modelo de Collection Scoring como Ferramenta para a Gestão Estratégica do Risco de Crédito

modo a otimizar os recursos de cobrança e maximizar os resultados do contas a

receber.

É por essa razão que este trabalho foi desenvolvido. O modelo de collecfion scPri.ng
. i

é uma ferramenta que tem como objetivo auxiliar no gerenciamento estratégico; da
I

carteira de inadimplentes, de modo a maximizar os resultados financeiros. O f")co

deste trabalho é apresentar como deve ser feita a concepção, desenvolvimento e

implementação de um modelo de cobrança e, mais do que isso, mostrar uma

aplicação desse modelo numa administradora de cartões de crédito, evidenciando

os resultados empíricos alcançados.

No Brasil, a literatura disponível abrange discussões sobre os temas de concessão

e manutenção do crédito, ou seja, credif scoring e behavior scoring. Entretanto,

modelos de cobrança são apenas comentados e pouco discutidos. Além disso, não

se tem conhecimento público da utilização de modelos de collecfion scoring em

outras instituições, com exceção da SERASA, que comercializa essa ferramenta

para as instituições financeiras e de empréstimos.

Nos Estados Unidos, os modelos de cobrança já são utilizados há alguns anos

(desde a década de 80, aproximadamente), porém, embora melhor do que no Brasil,

a literatura sobre o tema também é pobre. Os seminários e conferências

internacionais discutem com mais profundidade o tema gestão estratégica de

cobrança, e dentro dele, os modelos de collecfion scoring. Nesses encontros,

entretanto, o foco é a aplicação prática dos conceitos envolvidos e, portanto, a teoria

é pouco comentada.

Pelas razões descritas acima, o foco deste trabalho é apresentar uma discussão

mais prática do que teórica do tema collecfion scoring. A literatura disponível foi

utilizada para sustentar alguns conceitos aqui apresentados e aplicados e, por esse

motivo, a quantidade de livros e artigos não é grande. No entanto, as discussões

com profissionais da área e da empresa aqui estudada, acadêmicos e consultores,

foram bastante o suficiente para gerar este trabalho rico, prático e de grande

importância na gestão estratégica da carteira de inadimplentes no mercado de

crédito ao consumidor, em especial no de cartões de crédito.
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Além desta introdução, este trabalho está dividido em mais quatro capítulos. O

próximo, capítulo 2, caracteriza a operação de crédito ao consumidor, mostrando as

principais diferenças em relação ao empréstimo comercial; apresenta uma análise

do setor de cartões de crédito, abrangendo o relacionamento entre os principais

agentes e o fluxo financeiro desse negócio; mostra, também, como estão sendo

utilizados os modelos de predição de inadimplência (credif e behavior scoring),

principalmente no negócio de cartões de crédito, e evidencia a necessidade da

utilização do modelo de collecfion scoring como uma ferramenta estratégica no

gerenciamento da carteira de inadimplentes.

'.I
(

No terceiro capítulo é feita uma análise do problema da inadimplência, em geral, no

Brasil, seguida pela caracterização desse problema no negócio de cartões de

crédito, em particular na administradora aqui estudada. Na última seção desse

capítulo são discutidas, ainda, as dificuldades do gerenciamento do frade-off

existente entre a receita de financiamento, obtida pela utilização do crédito rotativo

do cartão, e a provisão para devedores duvidosos do saldo devedor de clientes nos

primeiros dias de inadimplência.

Em seguida, no quarto capítulo, são apresentadas algumas das soluções

realizadas, pela instituição estudada, para o gerenciamento do problema da

inadimplência, com foco no modelo de collecfion scoring. Nesse capítulo mostram-

se os passos necessários para a correta implementação de um modelo de cobrança

e, principalmente, a aplicação, com sucesso, desse modelo na administradora de

cartões de crédito objeto deste estudo.

o quinto e último capítulo trata das considerações finais deste trabalho, abrangendo

as tendências do negócio de cartões de crédito e da gestão estratégica do risco de

crédito no Brasil, em particular da carteira de inadimplentes. Além disso, são feitas

algumas recomendações para a construção de modelos futuros de recuperação de

crédito, baseadas no aprendizado adquirido durante a elaboração deste estudo.
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2. PANORAMA DO CRÉDITO AO CONSUMIDOR

2.1. Caracterização da Operação de Crédito ao Consumidor

De acordo com definição do Federal Reserve Board, "crédito ao consumidor inclui

..crédito a curto e médio prazos que são estendidos por canais de negócios comuns

para financiar a compra de mercadorias e serviços de consumo pessoal, ou para

refinanciar dívida incorrida para tais propósitos (Sullivan, 1984, 11-15)"2.

Empréstimos para bens duráveis (como automóveis, por exemplo), créditos

imobiliários, cartões de crédito, cheques especiais e créditos pessoais, estão entre
os principais tipos de crédito ao consumidor.

Nos Estados Unidos, o total de crédito ao consumidor cresceu de 20 bilhões de

dólares, em 1955, para 1.226,3 bilhões de dólares em 1996.3 No Brasil, segundo

dados do Banco Central, em 1995, esse número era de aproximadamente 10

bilhões de reais e, em março de 2000, o volume de operações de crédito ao

consumidor já ultrapassava os 23 bilhões de reais (aproximadamente 45 anos
depois dos Estados Unidos terem atingido essa cifra).

No passado, há mais de cem anos, crédito era privilégio de poucos. Uma pessoa de

posses podia gastar numa loja ou restaurante e simplesmente assinar a conta para

pagar depois. O dono do estabelecimento concedia "crédito" porque sabia que

receberia seu dinheiro. Uma pessoa de meios mais modestos, que tentasse fazer o
mesmo, acabaria provavelmente lavando pratos.

Hoje, mais de cem milhões de portadores de cartões de crédito no mundo podem

gozar da mesma comodidade que só milionários podiam se dar ao luxo de ter há

mais de um século. Com um nome numa ficha de débito e a aprovação eletrônica

do Banco, a assinatura de qualquer desses titulares é tão boa quanto a do banco

que a apóia. O mercado financeiro evoluiu para uma câmara de compensação de

alta tecnologia, em que um lançamento de crédito em Los Angeles Ou Bancoc

(Tailândia) pode propiciar uma troca cambial em Nova Iorque ou Sioux Falls (EUA)
em segundos.

2 Caouette, J.B., Altman, E.L, Narayanan, P. Gestão do Risco de Crédito: O próximo grande desafio financeiro;
tradução. de Allan Hastings; revisão técnica João Carlos Douat. Rio de Janeiro: Qualit.ymark Ed., 1999, p. 175.
Tradução de Managing Credit Risk - The Next Great Financiai Challenge .

. 3 Board of Governors ofthe Federal Reserve System, 199ft Extrafdo do mesmo livro acima, p. 176
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Em muitas instituições financeiras, o empréstimo ao consumidor tem sido

considerado como pouco atraente, mas lucrativo. O prestígio do varejo é menor

quando comparado aos altos mundos da atividade bancária de atacado, em que os

bancos fazem grandes emprésümos a grandes empresas, porém pouco lucrativos."

O empréstimo comercial e o processo de empréstimo massificado ao consumidor

têm diferenças significativas. A tabela abaixo exemplifica algumas delas:

Empréstimos Comerciais Empréstimos ao Consumidor

Pequeno volume, grande montante Grandes volumes, pequeno montante

Processo de aprovação: caso a caso Processo de aprovação: massificado

Hierarquia de Aprovação: a gerência Hierarquia de Aprovação: a gerência

sênior aprova os maiores e mais sênior aprova o programa de produto de

complexos empréstimos crédito

Disponibilidade de demonstrações Dados financeiros limitados e pobres

financeiras auditadas

Disponibilidade de informações sobre o História de crédito disponível, mas

comportamento de pagamentos da geralmente incompleta (no Brasil,
empresa somente o passado negativo é

disponível)

Gerenciamento contínuo da conta, com Gerenciamento do porttólio, com

revisão de empréstimo por empréstimo. avaliação do desempenho em bases

estatísticas.

Empréstimo ao consumidor é um negócio de altos volumes e de alto risco. O risco

está no fato de que uma parcela, maior ou menor, desses empréstimos irá para

perdas (prejuízo). Definir e controlar o risco de modo que as perdas sejam

previsíveis, e dentro de limites estabelecidos, são os objetivos de uma gestão

estratégica dos riscos de crédito.

~Caouette, J.B. etalli. Opus cit., p. 178
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o negócio de cartões de crédito, por exemplo, é, em virtude da sua estrutura

operacional, mais arriscado do que a maioria dos outros empréstimos ao

consumidor - e as perdas relacionadas a ele são mais altas (mais detalhes na

próxima seção 2.2). Entretanto, se o risco for previsto no estabelecimento de taxas,

.e elas não afetarem negativamente o mercado, então não será causa para maiores

preocupações. Da mesma forma, é mais arriscado ter negócios em alguns países

ou estados do que em outros. Administrar esse risco é, portanto, uma das principais

responsabilidades da gestão estratégica do crédito ao consumidor.

2.2. O Negócio de Cartões de Crédito

Os cartões de crédito são usados para aquisição de bens e serviços em

estabelecimentos credenciados por empresas adquirentes (acquírers), que possuem

participação de bandeiras e de emissores de cartões. Os cartões de crédito servem

como meio de pagamento e funcionam como crédito automático. Eles são vendidos

por emissores, filiados a bandeiras internacionais, que podem ter ou não uma

administradora própria. Entre os principais emissores encontram-se a Credicard, a

American Express e os bancos nacionais e estrangeiros. A American Express tem

os bancos como canal de venda para seus cartões.

Os cartões de crédito permitem efetuar compras e saques em uma rede de

estabelecimentos conveniada às bandeiras e em caixas eletrônicos no País e no

exterior. Nos cartões de crédito não há cobrança de juros sobre as compras no

período compreendido entre o dia da transação e o vencimento da fatura. Os juros

passam a incidir no caso de uso do crédito rotativo (seção 2.2.3), ou quando o

portador usa o cartão para efetuar saques. Os cartões têm, em geral, validade de
dois anos, quando, então, são renovados.

Os cartões de crédito podem ser divididos em domésticos, internacionais, múltiplos,

empresariais, de afinidades e co-brandeds. Os primeiros são exclusivamente de uso

no País, enquanto os cartões internacionais possuem aceitação no exterior. Os

cartões múltiplos agregam as funções de crédito e de débito, ou seja,

desempenham funções bancárias como movimentação de contas correntes, saques
e extratos.

9
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Os cartões de débito são, em geral, cartões emitidos por bancos e usados para

. movimentação de conta corrente, saques e pagamentos de contas. No verso desses

cartões podem existir logomarcas, a exemplo do Cheque eletrônico da Tec Ban e do

Rede Shop da Credicard, que permitem ao usuário adquirir bens ou serviços em

estabelecimentos comerciais. O valor pago é debitado automaticamente na conta

corrente do portador do cartão. Também existem cartões de débito com as marcas

das bandeiras internacionais Visa e Mastercard, que debitam o valor da compra em

conta corrente.

A autorização das transações com cartões de crédito envolve uma rede de

telecomunicações entre bandeiras, emissores, adquirentes e processadoras

.independentes. Uma autorização com cartão de crédito leva, no máximo, 10
!l! I

segundos, enquanto que com cartão de débito demora, em média, 4 segundos.

(Veja figura a seguir)

Processamento Autorização
On-Line
Rede privada e '~.. '

protocolo BASE~ .•
BANDEIRA

Rede privada e
protocolo BASE, Banco

Emissor
Adquirente

Centro de
Processamento

(St Louls'

de Telefonia

Core System

Módulo autorizador: t....·.
- Perfil do Associado "'.,

limite
comportamento

Rede pública

L-~-:!:do cartio
Estabelecimento

- Perfil do estabelecimento

Figura 2.1

Há um movimento de intemacionalização dos cartões de crédito, ou seja, uma

tendência dos emissores em colocar no mercado cartões intemacionais em

substituição aos domésticos. Da mesma forma, existe uma mudança em direção

aos cartões múltiplos. Os bancos do Brasil, Real, Santander, Bandeirantes,
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Unibanco e BEG aderiram aos cartões múltiplos. O Bradesco, por exemplo, vai

substituir até 2001 toda a sua base de cartões para incluir as opções de crédito e
débito no mesmo produtos.

2.2.1. Principais Agentes6

o setor de cartões de crédito no Brasil é representado pelas bandeiras,

administradoras, emissores de cartões, que também podem administrar e processar

os cartões, as empresas adquirentes (acquirers) e as processadoras independentes.

As bandeiras

São quatro as bandeiras que atuam no País: Visa, Mastercard, American Express e
Diners.

As bandeiras, a exemplo da Visa e da Mastercard, foram criadas nos Estados

Unidos a partir de associações de bancos com o objetivo de emitir cartões de

crédito. Reúnem milhares de instituições financeiras em todo o mundo. O Diners

Club, que surgiu nos Estados Unidos na década de 50, foi comprado da Continental
Insurance Corporation pelo Citicorp em 1981.

A American Express é uma empresa norte-americana que está em muitos países

por meio de flliais. As bandeiras Visa, Mastercard e Diners operam por meio de

sistemas abertos 'de franquias, que não é o caso da American Express. No Brasil, o

Diners Club é uma franquia da Credicard e a American Express opera por meio de
uma filial instalada no País.

O sistema aberto permite às instituições financeiras associadas, por exemplo, emitir

cartões de .crédito próprios usando a marca das bandeiras e tomarem-se

responsáveis pela administração do cartão. Isso envolve decisões sobre o

gerenciamento, processamento do produto e credenciamento de estabelecimentos

comerciais. Tais atividades podem ser terceirizadas pelos bancos.

I; Panorama Setorial e Gazeta Mercantil, Análise Setorial- Cartões de Crédito e Débito, 1999, p. 1
6 Panorama Setorial e Gazeta Mercantil, Análise Setorial- Cartões de Crédito e Débito, 1999, p. 11-17

11



o Modelo de Collection Scoring como Ferramenta para a Gestão Estratégica do Risco de Crédito

o caso da American Express é diferente. Além de bandeira, a empresa é também

uma administradora, emissora de cartões e responsável pelo credenciamento dos

estabelecimentos comerciais para a aceitação dos seus produtos. A American

vendas.
Express tem acordos com '2p bancos brasileiros, que recebem comissões sobre as

r
(

A American Express, acompanhando uma estratégia adotada no exterior, fez

acordos com bancos e empresas permitindo que eles emitissem seus cartões de

crédito. No Brasil, a bandeira tem acordos com o HSBC Bamerindus, Bilbao
Vizcaya, BCN e Sony do Brasil.

A marca das bandeiras está estampada nos cartões de crédito e identifica a rede de

aceitação em estabelecimentos filiados. As bandeiras desenvolvem novos produtos

e serviços, criam programas de marketing, publicidade e promoções. Têm uma linha

de produtos e serviços para cartões de crédito e débito. Garantem o intercâmbio das

informações decorrentes dos pagamentos feitos com os seus cartões e permitem

que as mesmas cheguem ao banco emissor através de redes adquirentes ou
acquirers.

As bandeiras se relacionam, em geral, com as administradoras dos bancos

membros ou com as processadoras independentes, com os acquirers e os

fabricantes de cartões. Fazem a homologação das administradoras, das

processadoras e dos fabricantes para que estes possam operar com os cartões de
crédito e débito que têm a sua marca.

Os bancos membros pagam várias taxas para as bandeiras, entre elas, roya/ties por

volume de cartões e transações e uma taxa mensal pelo direito do uso das marcas

no cartão. No caso da Mastercard, é cobrada uma taxa dos emissores de cartões

por transação que trafega na sua rede de cerca de US$0,0235 e também uma taxa

que gira em torno de US$800,00 por mês, referentes a serviços de comunicação

prestados aos mesmos, entre os quais linhas de comunicação e conexão da sua

Central de Processamento de Dados com os emissores. Também cobra uma taxa
anual dos fabricantes de plásticos de aproximadamente US$ 30 mil.

12



o Modelo de Collection Scoring como Ferramenta para a Gestão Estratégica do Risco de Crédito

Os investimentos das bandeiras concentram-se principalmente em marketing para

divulgação da sua marca e desenvolvimento de novos produtos, serviços e
tecnologia.

No portfólio de produtos das bandeiras encontram-se cartões de crédito nacionais,

internacionais, empresariais; co-branded, de afinidades, Travelers Cheques, cartões

de débito e com chip. A bandeira oferece vários serviços agregados aos cartões no

País e no exterior que podem ser terceirizados. Nesse caso, as bandeiras pagam

um valor mensal para as empresas prestadoras de serviços por número de cartões

e por tipo de plástico e de serviço oferecido.

Os administradores

Os administradores de cartões são praticamente os donos dos cartões de crédito.

Realizam serviços de administração e podem fazer o processamento dos cartões ou

não (nesse caso, contratam as processadoras independentes). Os administradores

emitem em favor de uma pessoa um cartão de crédito, pessoal e intransferível, que

lhe permite realizar compras em estabelecimentos filiados. Pagam esses

estabelecimentos, por intermédio dos acquirers, após, em geral, 30 dias, e

descontam dos mesmos uma taxa sobre o valor da transação, que pode variar de 2

a 5%. No caso de transações internacionais, o prazo para pagamento dos

estabelecimentos é de 2 dias". Cobram do portador do cartão uma anuidade que

oscila entre cerca de US$15,00 e US$90,00 e taxas de juros incidentes sobre o

financiamento dos cartões, que variam de 7 a 12% ao mês.

A administradora mantém contratos com os portadores de cartões, com os

estabelecimentos comerciais filiados e com uma instituição bancária que financia as

vendas realizadas por meio do cartão. É ela quem paga os estabelecimentos

comerciais e quem arca com os riscos em caso de inadimplência dos usuários. O

pagamento pelo titular do cartão pode ser feito até 30 dias após a compra, sem a

incidência de juros. Se o portador optar por utilizar o crédito rotativo, irá saldar uma
parte do débito, em geral 20%, e o restante será financiado.

7 Com a desvalorização do real ocorrida em janeiro de 1999, as administradoras tiveram um aumento considerável
de receita financeira porque pagaram os estabelecimentos internacionais em dólar, ainda igualado em relação ao
real, e receberam em real, desvalorizado em relação ao dólar.
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As administradoras de cartões de crédito são empresas criadas por bancos ou a

eles associadas. A aquisição de recursos para financiamento das vendas com

cartões ocorre por meio de transações financeiras internas entre a administradora e
o banco.

.Entre as administradoras de cartões encontram-se a Credicard e vários bancos que

emitem os cartões. As administradoras e os emissores são, em geral, os donos dos

negócios, que recebem toda a receita e arcam com a inadimplência do cliente.

Em 1999, os seis maiores emissores de cartões de crédito eram a Credicard,

Bradesco, Banco Real, Banco do Brasil, Unibanco e American Express/SoJ/o.

As empresas adquirentes

As empresas adquirentes (acquirers) são responsáveis pelo credenciamento dos

estabelecimentos comerciais e pela intermediação dos fluxos financeiros entre

emissores de cartões e estabelecimentos que,aceitam o produto.

No Brasil, existem três acquirers: Visanet, que credencia os estabelecimentos que

aceitam as bandeiras de crédito e débito Visa e Electron; Redecard, responsável

pelos estabelecimentos que trabalham com as bandeiras Mastercard (crédito),

Maestro (débito), Diners e Redeshop (que pertence à Credicard); e American

Express, que credencia diretamente os estabelecimentos. A Visanet e a Redecard

têm participação das bandeiras e de instituições financeiras.

Com a criação dos acquirers Visanet e Redecard em 1996, o setor facilitou o

relacionamento entre os emissores e os estabelecimentos comerciais. Até então, a

responsabilidade pelo credenciamento de estabelecimentos e pelas transações

realizadas com cartões Visa, Mastercard e Diners era dos próprios emissores de

cartões. O Bradesco, a Credicard e o Banco do Brasil, por exemplo, é que faziam o
credenciamento dos estabelecimentos comerciais.

O surgimento dosacquírers foi motivado pelo aumento dos negócios com cartões de

crédito após o Plano Real e pela possibilidade dos emissores trabalharem com

bandeiras Visa e Mastercard simultaneamente a partir de 1996. Até então, a

Credicard, por exemplo, credenciava os estabelecimentos que aceitavam a bandeira

Mastercard e Diners,e Bradesco e Banco do Brasil, entre outros, os da bandeira
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Visa. Com os emissores operando com mais de uma bandeira, o mercado procurou

uma forma de concentrar as transações, facilitando o relacionamento entre

emissores e estabelecimentos comerciais.
, ,
, \

As redes adquirentes. fazem a captura dos dados e! enviam as informações das

transações efetuadas com cartões de crédito e i, débito aos emissores, que

concedem a autorização aos acquirers para que a venda ou pagamento de um

serviço seja concluído. São responsáveis peJos pagamentos aos lojistas referentes

às compras feitas com cartões.

Os acquirers pagam, em geral depois de 30 dias, ao estebelecenento comercial o

valor da compra feita com o cartão de crédito e descontam do mesmo uma taxa (de

desconto) que varia de 2 a 5%. Recebem dos emissores o valor do gasto realizado

com o cartão no prazo de 27 dias, em média no Brasil, com desconto que oscila de

1 a 1,44% (taxa de intercâmbio, que é paga ao emissor por fazer as autorizações

das transações). No exterior, os adquirentes recebem após 2 dias

aproximadamente. Os acquirers equipam os estabelecimentos com máquinas, a

exemplo do POS (poinf of sale) e PDV (ponto de venda), esse último usado

principalmente em supermercados, e fornecem bobinas para máquinas POS, que

imprimem os comprovantes de venda. As empresas também fazem a sinalização do

local com a colocação de adesivos nas vitrines, indicando aos usuários que tais

estabelecimentos aceitam tais e quais cartões.

As processador as independentes

As processadoras independentes são assim chamadas por não pertencerem a

bancos. Realizam as atividades operacionais envolvidas na gestão completa de um

cartão em nome de um emissor. Atuam junto aos bancos e empresas oferecendo

uma gama de serviços que vai desde a administração, processamento de cartões e

envio de faturas aos usuários até o atendimento aos clientes.

A CSU CardSystem foi a pioneira no Brasil. Além dela, existem mais duas empresas

que concorrem no negócio de processamento de cartões: EquifaxlUnnisa e EDS.

A Credicard, que realizou uma reestruturação em maio de 1999, tem uma ert:1presa

processadora de cartões que presta serviços para terceiros. A processadora da
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Credicard não pode, entretanto, ser considerada independente, uma vez que a

administradora é constituída por três bancos (Citibank, Itaú e Unibanco),

diferentemente das outras três citadas anteriormente.
. ,. \

As processadoras cobram uma taxa por cartão administrado que, em geral, pode

variar de US$20,OÓa US$50,OOpor cartão ao ano. A taxa envolve serviços como:

análise de crédito, cadastramento do futuro usuário do cartão no sistema da

empresa, gravação do nome do portador e da trilha magnética, postagem e envio do

cartão por Sedex especial. O preço cobrado dos emissores também inclui o cálculo

de juros em caso de atraso do pagamento, envio da fatura mensal para o cliente,
atendimento telefônico (call center), controle de fraudes e inadimplência.

O surgimento dessas processadoras veio estimular instituições financeiras e

empresas do segmento do varejo, como supermercados e lojas de departamentos,

a desenvolverem os seus próprios cartões.

2.2.2. Fluxo Financeiro de Transações Nacionais e Internacionais

A figura a seguir retrata um fluxo financeiro de uma transação internacional de
US$100,OO.
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Fluxo financeiro de uma transação internacional

Adquirente Emissor
Jnformação da compra

Repasse de t
comprovante

de venda

Pagamento

Iem D30 entre
US$9S.00e
US$98,OO

Pagamento em D2 entre
US$98.S6 e US$99.00

Efáua t
pagamento

emD25

'

Cobrança
defatum
mensal
US$100

Estabelecimento t-e .

.

Associado

Utilização do cartão

-
Figura 2.2

o portador do cartão internacional faz uma transação de US$100,00 em um

estabelecimento comercial no exterior em uma determinada data (DO). Compra um

bem ou um serviço e assina um comprovante de venda eletrônico ou manual. O

estabelecimento junta os comprovantes de venda manuais e os registra em um

banco que tem vínculo com um adquirente internacional (acquire".

O estabelecimento comercial vai receber do acquirer o valor das vendas, em média,

depois de 30 dias após a data da compra ou do depósito dos comprovantes de

venda manuais, com uma taxa de desconto que varia de 2 a 5% sobre cada

transação efetuada com o cartão. No exemplo acima, o estabelecimento vai receber

entre US$95,00 e US$98,00. O acquirer vai ficar com uma receita que varia de

US$2,00 e US$5,00 .

. O emissor ou a administradora/processadora terceirizada vai cobrar do usuário

US$100,OO. Em média, o portador do cartão paga a fatura após 25 dias contados a

partir da data da compra do bem ou serviço. O emissor paga o acquirer depois de 2

dias do processamento da compra com um desconto (taxa de intercâmbio) de 1%,

se a transação for eletrônica, e de 1,44%, se for manual. No exemplo, o acquirervai

receber entre US$98,56 e US$99,OO e o emissor vai ficar com uma receita que varia

de US$1 ,00 a US$1,44.
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No Brasil, o emissor fica com o valor pago pelo portador durante dois dias até

repassar para o acquirer. Quando a inflação era alta, esses dois dias significavam

ganhos no mercado financeiro para o emissor. Com a inflação baixa, a receita de
float é desprezível.

..O acquírer internacional recebe após 2 dias do emissor brasileiro e paga o

estabelecimento, em média, depois de 30 dias, ganhando 28 dias. Se o acquírer

tiver negociado uma taxa de desconto de 5% com o estabelecimento e pago 1%

para o emissor, ficará com a diferença de 4%. No Brasil, o adquirente recebe após

27 dias e paga o estabelecimento em 30 dias, ganhando apenas 3 dias.

2.2.3. O Crédito Rotativo (financiamento) do Negócio de Cartões de Crédito

O financiamento é uma fonte de receita importante para as administradoras de

cartões de crédito. No Brasil, entre 40 e 45% do total dos gastos efetuados com

cartões são financiados a partir do vencimento, incidindo uma taxa de juros, em
média, de 11% ao mês."

Financiar no cartão de crédito significa pagar um valor entre o mínimo permitido

pelas administradoras e o valor total da dívida que consta da fatura do cliente. A

média do mercado para o valor mínimo a ser pago é de 20% em relação ao total da

fatura". Ao pagar o valor mínimo, o cliente está optando automaticamente pelo

crédito rotativo, ou seja, está financiando suas compras pelo cartão de crédito.

No crédito rotativo, se um cliente gasta, por exemplo, R$100,00 e paga 20%, ou

seja, R$20,OO, o saldo devedor dele é de R$80,OO. No próximo mês, ele gasta mais

R$200,OO e recebe uma nova fatura. Nela aparecerá o saldo anterior de R$80,OO

com os encargos e mais as compras de R$200,OO. A receita financeira, nesse

caso, são os encargos cobrados pela administradora ao financiar os R$80,OO

Supondo que os encargos sobre o valor financiado sejam de 5%, o saldo da nova

fatura será de R$284,00 (R$80,OO + 5% de R$80,OO + R$200,OO) e a receita

financeira será de R$4,OO (5% de R$80,OO). Se o c/iente desejar, ele novamente

pode optar pelo pagamento mínimo (20% de R$284,00 = R$56,80) e financiar o
restante acumulado (R$227,20).

8 Panorama Setorial e Gazeta Mercantil, Análise Setorial- Carf6es·de Crédito e Débito, 1999, p. 45
9 Idem, p.45
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Para as despesas internacionais, entretanto, por determinação do Banco Central,

não é permitido o financiamento através do cartão de crédito. Elas devem ser pagas

integralmente.

A propensão a financiar no Brasil varia de 40 a 45%, contra 80% nos Estados

.Unidos. O crédito rotativo correspondia, em 1999, a 40% da receita total obtida com

os cartões de crédito. Algumas administradoras de cartões revelaram que o

financiamento é a principal fonte de receita, seguida pela anuidade. 10

O não pagamento de pelo menos 20% da fatura na data de vencimento significa,

para a administradora, que o usuário está em atraso com o seu pagamento e, nesse

caso, diz-se que ele está inadimplente (veja a discussão sobre inadimplência no

cartão de crédito no capítulo 3).

2.3. Evolução das Operações de Cartões de Crédito no Brasil

o uso mais freqüente dos cartões de crédito é ainda recente no País. Segundo

dados do Panorama Setorial", em 1996 o cheque pré-datado foi responsável por

35% dos pagamentos financiados, enquanto que o cartão de crédito respondeu por

24%. No final de 1998, entretanto, essa participação inverteu-se: cheque pré-datado

caiu para 26% e o cartão de crédito subiu para 34,7% (veja tabela abaixo).

Distribuição dos pagamentos financiados· (em %)

1996 1997 1998

Cheque pré-datado 34.9 27,1 26,0

Cartão de Crédito 24.0 22,3 34,7

Cartão de Lojas 5,5 8,9 9,8

Financiamento de 35,6 41,7 29,5
bens duráveis

Fonte: Credicard e Panorama Setorial

* Base: População economicamente ativa urbana com mais de 16 anos e renda individual acima de R$300,OO

Tabela 2.1

10 Panorama Setorial e Gazeta Mercantil. Análise Seforia/.- CarflJes de Crédito 8 Débifo. 1999. p. 45 e 46
11 Idem, p. 22
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Da mesma forma, o uso do cartão de crédito como modalidade de pagamento (não

necessariamente como fonte de crédito ao consumidor) também tem crescido

bastante. Em 1996, ele representava 5,8% do total das modalidades de pagamento

utilizadas e, em 1998, essa participação subiu-para 8%. A tabela abaixo mostra que

,o cartão de crédito ganhou participação do mercado do cheque, que caiu de 21,2%

(à vista e pré) para 16,5%, e do financiamento, que também caiu de 8,7% para

6,6%. Os outros meios de pagamento também viram seus percentuais aumentarem.

Utilização das modalidades de paqamento" (em %)

1996 1~97 1998

Em dinheiro 62,2 64,6 64,9

Cheque à vista 11,8 9,9 9,9

Cheque pré 9,4 6,9 6,6

Cartão de Crédito 5,8 4,8 8,0

Cartão loja 1,4 1,9 2,1

Cartão débito 0,7 1,6 2,1

Financiamento de 8,7 10,4 6,6
bens duráveis

Fonte: Credicard e Panorama Setorial de 1999

* Base: População economicamente ativa urbana com mais de 16 anos e renda individual acima de R$3JO,OO

Tabela 2.2

Esses dois resultados, aumento nas participações dos pagamentos financiados e

dos meios de pagamento, mostram uma tendência de substituição dos cheques no

varejo pelo dinheiro de plástico.

De acordo com os dados da Federação do Comércio de São Paulo (FCESP), em

janeiro de 1999, as operações com cartão de crédito representaram 25% do volume

financeiro das vendas totais do comércio de São Paulo. Os cheques pré-datados

ficaram com uma fatia de 23% e as vendas à vista, 39%. Os 13% restantes referem-

se a operações de financiamento de bens duráveis (financeiras).
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2.4. Credit Scoring e Behavior Scoring

No negócio de crédito ao consumidor em altos volumes, há muitas decisões que

devem ser tomadas todos os dias, seja de aceitar ou rejeitar propostas de

empréstimos, aumentar ou diminuir limites de crédito, autorizar ou rejeitar

solicitações para compras com o cartão de crédito etc. A única maneira prática de

se gerenciar uma organização dessa natureza, e que seja altamente

descentralizada e eficiente, é utilizando o controle estatístico.

Nesse cenário, nasceram os conceitos de credit (aplication) scoring e behavior

scoring. O enfoque é a utilização da estatística para prever ocorrências futuras com

.base na experiência passada. A visão atuarial possui dois elementos inerentemente

valiosos: a estabilidade das características de grandes grupos representativos da

população e a experiência oriunda de informações previamente armazenadas. Se

estatísticas apropriadas forem utilizadas em um portfólio já existente, e se o futuro

de fato repetir o experimentado, será possível prever razoavelmente as perdas e

receitas futuras.

"Os modelos tradicionais de credit scoring atribuem pesos estatisticamente

predeterminados a alguns atributos dos solicitantes para gerar um escore de crédito.

Se esse escore é favorável, quando comparado a um valor de corte, então a

solicitação é aprovada. A pressuposição nos modelos de credit scoring é de que

existe uma métrica que separa os créditos bons dos maus, dividindo-os em dois
grupos distintos, como mostra a figura abaixo.,,12

Escore
Figura 2.3: Distribuiçio dos Escores de Crédito de Contas Boas e Ruins

num modelo de Scoring de Crédito

12 Caouette, J.B. et allj. opus cit., p. 182
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No caso particular de cartões de crédito, o método de credit scoring é bastante

difundido e utilizado pelas aoministraooras". O escore define o risco de

inadimplência do tomador, ou seja, estima se o potencial usuário do cartão de

crédito honrará os seus compromissos após iniciar a utilização do produto.

..Para o cálculo do escore, (considera-se,normalmente, a renda líquida, as restrições

ao crédito, o tempo de serviço, a idade, o cargo ou função exercida pelo

proponente, o patrimônio líquido etc. Essas informações definem a possibilidade, de

quem propõe o crédito, de pertencer ou não a um grupo possuidor de características

desejáveis ou não para aprovação do limite de crédito.

A experiência nesse mercado tem mostrado, entretanto, que a utilização do escore

de crédito está restrita ao conceito dicotômico de "bom ou mau pagador", ou então,

"de alto risco ou de baixo risco". Dessa forma, a determinação do escore para cada

cliente tem sido utilizada para aprovar ou rejeitar um limite de crédito. A definição do

montante do limite é feita, basicamente, levando-se em conta a renda líquida
declarada e comprovada.

Por outro lado, os modelos comportamentais (behavior scoring) são utilizados para

aumentar a rentabilidade das contas, oferecendo uma base para renovação ou

cancelamento das linhas de crédito, para autorização de compras nas lojas, para

aumentar ou diminuir linhas de crédito e para a determinação de encargos
diferenciados.

O modelo de behavíor scoring é formado a partir do conhecimento das operações

do cliente com a instituição credora durante o seu relacionamento. As informações
mais utilizadas para a determinação dos escores são: o nível (percentual) de

utilização do limite de crédito, o hábitos de pagamento, o perfil de compras, escore

de crédito, freqüência e quantidade de inadimplência, tempo de relacionamento,
data de validade da linha de crédito etc.

Uma vez que a modelagem comportamental é dinâmica - novos dados de

desempenho estão constantemente sendo gerados pelos mesmos clientes e, desta

forma, o modelo de behavíor scoring pode ser periodicamente revisado - é

importante que se possa medir a eficiência de um escore de comportamento

13 Panorama Setorial e Gazeta Mercantil, Análise Setorial- Cartdes de Crédito e Débito, 1999, p. 52
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específico, comparando-o com a projeção esperada que foi estabelecida durante a
fase de desenvolvimento.

Mais do que simplesmente separar o bom crédito do mau, os modelos

comportamentais permitem "prever o risco cliente, ou seja, a probabilidade de que

:o cliente se tome inadimplente em um horizonte específico. Essas probabilidades

permitem calcular as perdas esperadas para clientes com determinado perfil e

dimensionar melhor a operação, definindo taxas e sugerindo diferentes níveis de

garantias. Ademais, essa medida de risco é extremamente útil para a análise do
risco de uma carteira de crédito"."

Conhecer o risco do cliente permite a segmentação do portfólio em conjuntos de

desempenhos parecidos, de tal forma que seja possível estabelecer estratégias de

atuação diferentes para cada segmento, seja do ponto de vista da gestão financeira

do risco - minimizar perdas de crédito ou aumentar receitas - seja do ponto de vista

de marketing - aumentar o portfolio para públicos selecionados ou reter clientes de
alta rentabilidade.

2.5. CollectionScoring

Os modelos discutidos até aqui têm como objetivo a identificação e quantificação do

risco das contas ou clientes no sentido de se tomarem inadimplentes, ou seja, eles
mostram as probabilidades de inadimplência.

O modelo de collection scoring, por outro lado, é um modelo que tem por finalidade

identificar a probabilidade de pagamento dos clientes que já se tomaram

inadimplentes. Isso significa que a população alvo do modelo de cobrança é aquela

formada por clientes que não cumpriram com.as suas obrigações de pagamentos
nos prazos combinados com as instituições credoras.

Da mesma forma que os modelos de credit scoring e behavior scoring, esse modelo

é uma ferramenta que permite prever as perdas a partir da probabilidade de

pagamento de clientes já inadimplentes - ou, de forma complementar, pela

14 Douat, J.C. e Sicsú, A. L .Reflexões sobre o desenvolvimento de sistema de classificação do risco de crédito no
Brasil. - Um estudo de Caso p. 4. Trabalho apresentado no Z' Fórum Internacional de Crédito SERASA. Nov. 1999
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probabilidade de ultrapassarem 30 dias de atraso, 60 dias, e assim por diante - e,

com isso, definir recursos e estratégias de cobrança de forma mais eficiente.

o modelo de collection scoring permite conhecer o risco individual de cada cliente a

partir das características do seu relacionamento com a empresa que lhe concedeu

.empréstimos e, também, a partir do seu comportamento depois que começou a

atrasar os seus pagamentos. Isso significa avaliar, além das variáveis que também

definem o modelo de behavíor scoring (veja tabela 2.3), outras características

específicas de inadimplentes, como, por exemplo, o histórico de inadimplência

(número de pagamentos atrasados, número de negativações - nome enviado aos

órgãos de proteção ao crédito - negociações de dívidas anteriores etc).

Principais variáveis utilizadas em cada modelo

Credit Scoring Behavior Scoring. couecüon Scoríng

Renda Escore de Crédito Escore de comportamento

Idade Hábitos de pagamento Saldo devedor

Restrições ao crédito Perfil de Compras Tempo de relacionamento

Ocupação % utilização do crédito Atrasos anteriores

Estado Civil Número de inadimplências Negativações anteriores

Casa própria ou alugada Propensão a financiar Negociações anteriores

Tabela 2.3

No 8rasil, não se percebe muitas discussões nesse sentido. As últimas conferências

aqui realizadas e a literatura disponível sobre administração e tecnologia de crédito

não têm demonstrado muito interesse e preocupação com esse tema. Obviamente,

é mais interessante identificar o problema da inadimplência, e criar mecanismos de

prevenção, do que atuar no efeito. Entretanto, a inadimplência é uma realidade em

todas as operações de crédito ao consumidor, mais ainda quando se trata do

negócio de cartões de crédito.

Não se tem conhecimento público da aplicação dos modelos de collecfíon scoring

em outras empresas; apenas a SERASA publicou o desenvolvimento desse tipo de
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modelo e o comercializa para as instituições financeiras e de empréstimos. A

administradora de cartões de crédito objeto deste estudo vem aplicando tais

conceitos e obtendo bons resultados no que tange à prevenção das perdas de
crédito. , ,. \

í
..Nos Estados Unidos, desde a década de 80, a utilização I.demodelos de cobrança é

comum, em particular para as empresas de cartões de crédito, e os resultados das

experiências lá realizadas mostram que "a intervenção antecipada, para as contas

com alto risco de perda (charge-off), ajuda a diminuir a inadimplência e, também,
reduz as perdas nas contas que, de fato, tomaram-se charge-ofts,,15.

A expectativa é de que esse tema seja aprofundado nas empresas nacionais e

internacionais que atuam no Brasil, na medida em que a gestão do risco de crédito

vai se tomando mais profissional e estratégica.

A teoria e a aplicação do modelo de collecfíon scoring serão apresentados com mais
detalhes no capítulo 4.

15 Caouette, J.B. et allí. opus cit., p. 191
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: INADIMPLÊNCIA NO

NEGÓCIO DE CARTÕES DE CRÉDITO

3.1. Inadimplência, em geral; ~loBrasil
I

i
De acordo com os dados publicados pelo Banco Central', houve um crescimento,

depois do Plano Real, do sistema de crédito ao consumidor no Brasil, superando os

R$20 bilhões de saldo no primeiro semestre de 1997, o equivalente a 35% sobre o

saldo de 1994 (R$15 bilhões). Durante o período desse crescimento, e com o

objetivo de contê-lo, o governo passou a adotar medidas restritivas que pudessem

adequar o ritmo de crescimento da demanda ao programa de estabilização pós
implantação do Plano Real.

o aumento do crédito, aliado às medidas restritivas, atingiram de tal modo o

consumidor, que levou o país à redescoberta da inadimplência nas operações de

empréstimos que, antes, eram mascaradas pela alta inflação e salários indexados.

Os anos de 95, 96 e 97 foram marcados por um aumento considerável da

inadimplência, em virtude, principalmente, do aumento da taxa de juros, fazendo

com que o número de títulos protestados em 97, por exemplo, fosse 13% superior

ao ano de 96 e a participação de pessoas físicas nesse índice subisse de 23% para
28%.

Na realidade, o país não estava preparado para receber o aumento do crédito ao

consumidor e nem o consumidor havia se habituado com a estabilidade econômica

e com a necessidade de conscientização do controle de suas contas. As pessoas

tiveram o poder aquisitivo acrescido com a volta dos financiamentos e nem todos

souberam utilizar essa vantagem dentro de suas reais condições financeiras. Como

resultado,a inadimplência acabou explodindo e a maior parte das instituições não
estava preparada para isto.

O primeiro mecanismo de proteção contra o aumento da inadimplência adotado

pelas instituições financeiras foi a elevação generalizada do spread (diferença entre

taxas de captação e de empréstimos aos consumidores), com o conseqüente

aumento das taxas de juros. Esse aumento, por sua vez, contribuiu para o aumento
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da inadimplência, na medida em que tomou os empréstimos mais onerosos e

difíceis de serem liquidados. Estudo do Banco Central, realizado em 1999, revela

que 35% do spread dos bancos é proveniente da inadimplência no Brasil.

Obviamente, um dos fatores que elevou o spread bancário e, conseqüentemente a

inadimplência no país, foi a elevação e a volatilidade da taxa básica de juros (Selic)

nesses últimos anos, resultado da maior volatilidade do mercado financeiro

internacional. Entretanto, com a queda e estabilidade da taxa Selic, as quedas nos

juros praticados pelos bancos foram inferiores às expectativas do Banco Central.

A ineficiência econômica - aumento da inadimplência "protegida" pelo aumento da

taxa de juros, que provoca mais inadimplência -gerada nesses anos pós Plano

Real e, particularmente, nos dois últimos anos, fizeram as instituições financeiras no

Brasil repensar os seus mecanismos de concessão, manutenção e recuperação de

créditos. Muitas discussões entre acadêmicos, reguladores e profissionais bancários

têm demonstrado que a principal causa das perdas de crédito associadas a essa

ineficiência econômica é "a falta de uma gestão mais profissional, e até mesmo

estratégica, do risco de crédito, que possa melhor identificar, mensurar e administrar

os vários tipos de riscos intrínsecos - risco do cliente (probabilidade de que o cliente

tome-se inadimplente em um horizonte específico), do tipo de operação (do cartão

de crédito, por exemplo) e da concentração (em vez da diversificação) - à atividade

de crédito".

Nesse .sentido, a gestão do risco de crédito é o grande desafio dos próximos anos

no Brasil. Para isto, as instituições financeiras nacionais começam a adotar a

"administração estratégica do risco de crédíto'" com a utilização de novos conceitos

e instrumentos que dêem sustentação a essa nova abordagem.

Dentro dessa perspectiva, uma das soluções propostas por Malaga et alli4 é a

manutenção de baixas taxas de juros com a oferta de crédito para tomadores

selecionados. Ele afirma que a estratégia de compensar a perda de crédito com o

aumento da taxa de juros é perigosa e que, no Brasil, essa prática virou regra.

1 Site do Banco Central (www.bcb.com.br)
2 Douat, J.C. e Sicsú, A. L. Reflexões sobre o desenvolvimento de sistema de classificação do risco de crédito no
Brasil. - Um estudo de Caso p. 2. Trabalho apresentado no 2° F6rumlntemacional de Crédito SERASA. Noi1. 1999
3 Douat, .J.C. et aI/i. Opus cn; p, 2
• Malaga, T., Prandini, J.C. e Rabbat, M. Default App!ying the Economic Theory of Information, p. 4. Trabalho
apresentado no 2° Fórum Intemacional de Crédito SERASA. Nov. 1999
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Entretanto, para evitar a seleção adversa - em virtude da assimetria de informação,

entre tomador e credor, sobre a probabilidade inadimplência do tomador - Malaga

sugere que as instituições credoras forcem uma sinalização de baixo risco por parte

do tomador antes que lhe seja concedido o crédito. Essa sinalização pode ser

·obtida, por exemplo, pela exigência de uma garantia colateral. Para um tomador de

·alto risco, a garantia lhe trará um custo esperado alto, comparado ao tomador de

baixo risco, na medida em que a probabilidade de execução da garantia é maior.

·Esse sinal, segundo Malaga, minimiza a prática do moral hazarcf, que, no caso, é a

inadimplência, por parte do tomador.

Para selecionar tomadores e administrar os seus créditos, as empresas necessitam,

primeiramente, conhecer o risco do cliente. Com essa informação em mãos, outra

alternativa, além da proposta por Malaga, é a oferta de juros diferenciados para

cada nível de risco. Essa solução, para as empresas com sistemas de credit

(applícation) scoring, behavior scoring e collection scoring adequados, bem

administrados e tecnologicamente suportados, permite puxar para baixo o nível de

inadimplência, uma vez que é possível conceder e administrar melhor o crédito,
além de gerenciar a carteira de inadimplentes.

Por outro lado, a inadimplência também tem gerado uma pressão por maior

regulamentação na atividade de crédito. O Banco Central vem adotando medidas

que incentivam a redução do spread bancário e, por conseqüência, as taxas de

juros adotadas pelos bancos. Entre as medidas adotadas recentemente estão":

• Modificação nos critérios para a classificação das operações de crédito e nas

regras para constituição de provisões para créditos de liquidação duvidosa

(Resolução 2.682, de 21.12.99). Fixa um cronograma mais flexível de

implantação, devendo estar classificadas até 31.03.2000 as operações de

crédito com clientes com valor igualou superior a R$ 500 mil e, até 31.07.2000,

as de valor igualou superior a R$ 50 mil e inferior a R$ 500 mil. As operações

com valor inferior a R$ 50 mil poderão ser classificadas mediante a adoção de

modelosintemos de avaliação ou em função dos atrasos consignados
(Resolução 2.697, de 24.02.2000);

'.
5 veja o conceito de moral hazard em Milgrom, P.and Roberts, J. Economias, Organízation and Management. New
Jersey: Prentice-Hall, lnc., 1992, p.167 .

6 8ite Banco Central (www.bcb.com.bo. Nota para a Imprensa de 19/04l2000. Juros e spread bancário. p. 5-6
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• Reduz de R$ 50 mil para R$ 20 mil o valor mínimo das responsabilidades que

devem ser informadas pelas instituições financeiras à Central de Risco, com o

objetivo de ampliar sua base de cobertura (Circular 2.938, de 14.10.99);
. ,. \

• Aumento das informações na Central de Risco com o objetivo dé aumentar a

abrangência e a qualidade, incluindo as informações positivas (Jircular 2.977,
de 06.04.2000);

. • Processo de redução gradual dos recolhimentos compulsórios sobre depósitos.

Em 08.09.99 (Circular 2.927) os compulsórios sobre depósitos à vista foram

reduzidos de 75% para 65% e, em 14.03.99 (Circular 2.969), os recolhimentos

foram reduzidos para 55%. Para os depósitos a prazo, os recolhimentos

compulsórios foram reduzidos de 20% para 10% (Circular 2.925, de 02.09.99) e

depois para zero (Circulares 2.939 e 2.940, de 14.10.99);

• Transparência das operações bancárias. As informações básicas sobre os juros

cobrados pelas instituições financeiras já estão disponíveis (em 0+10) na nome-
page do Banco Central (intemet). As instituições financeiras deverão, também,

prestar informações mais detalhadas de suas operações de crédito, inclusive

taxas mínimas e máximas, níveis de atraso e prazo médio das operações
(Circular 2.957, de 30.12.99);

• Divulgação pública diária das taxas médias, máxima' e mínima de cheque

especial efetivamente praticadas por todos os bancos (Circulares 2.963, 2.937 e
2.882);

• Simplificação das regras de securitização e negociação de recebíveis

(Resolução 2.686, de 26.01.2000);

• Redução do IOF (Imposto sobre operações financeiras) nas operações com
pessoas físicas, de 6% para 1,5%, com vigência a partir de 18.10.99;

• Disseminação da utilização·de um título de crédito (Cédula de Crédito Bancário)

mais simples e eficaz no trâmite judicial (Medida Provisória 1.925, de 15.10.99,
em exame pelo Congresso Nacional);
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• Esclarecimento sobre a capitalização de juros (juros sobre juros) no Sistema

Financeiro Nacional (SFN). Pela Medida Provisória 1.963/17, de 30.03.2000, é

admissível a utilização de juros compostos com periodicidade inferior a um ano;
. ,

•
\

Separação da discussão judicial de juros ~ principal: tomar obrigatório o

depósito judicial da parte incontroversa rela~jva ao principal não amortizado.

(Ainda em discussão pelo Departamento Jurídico do Banco Centrai);

.. Aumento de informações dos cadastros de inadimplentes, ampliando o acesso

de dados disponíveis junto às diversas centrais de proteção ao crédito. (Ainda
não implementado)

• Proteção às centrais de riscos: esclarecer que a negativação de pessoas físicas

e jurídicas em cadastros de proteção ao crédito não constitui invasão de

privacidade nem constrangimento ilegal de consumidores.

Todas as ações acima destacadas, sejam elas das instituições financeiras ou

reguladoras, em particular do Banco Central, têm colaborado para o aumento do

saldo de operações de crédito a pessoas físicas, que, em março deste ano, superou

os R$23 bilhões, e redução dos níveis de inadimplência. Em março, a queda de

protestos de pessoas fisicas" foi de 24,4% em relação ao mesmo mês de 1999. No

ano de 2000, entre janeiro e março, a queda foi de 21%.

Outra constatação que se poce fazer a respeito da inadimplência no Brasil é que ela

está intimamente ligada à atividade econômica, ou seja, se a economia do país está

em condições satisfatórias, os índices de inadimplência são menores do que num

ambiente econômico desfavorável. Segundo Caouette et am8, quando a economia

tem vigor, a onipresença do crédito pode parecer benigna. Em períodos de

depressão econômica, contudo, pode se tomar uma preocupação mais séria. As

pessoas perdem seus empregos e atrasam seus pagamentos.

No Brasil, segundo pesquisa feita em janeiro pela ASERC (Associação das

Empresas de Recuperação de Crédito), o principal motivo que leva as pessoas a

atrasarem os seus pagamentos é o desemprego, que responde por cerca de 41%

da inadimplência (veja figura 3.1).
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Além da alta participação do desemprego nos motivos da inadimplência, outro

resultado importante dessa pesquisa é que 52% da procura por empréstimos

refere-se ao pagamento de outras dívidas, uma vez que os consumidores sabem

que se deixarem de pagar alguns serviços essenciais, como telefone ou eletricidade

por exemplo, eles serão interrompidos de imediato.

Nesse sentido, o cartão de crédito é uma das principais vítimas da inadimplência, na

medida em que o único custo para o consumidor, num primeiro momento, é o

bloqueio do seu cartão, evitando que ele o utilize para mais compras. Não há, nesse

mercado, exigências de garantias ao se conceder o crédito e tampouco o corte de

serviços essenciais que levem o consumidor com dificuldades financeiras a priorizar

.o pagamento do cartão.

Doença na família ~. . .':; ..." 8,9

Outros ~4,77

p.--..-._ _~ 14,31

Desemprego (seu) P-- ---3l7,66

Emprestou o nome

Desemprego familiar .";'~'.~.-;;' .112,88

Outros compromissos .. ' ll,91

Despesas não previstas ~~-~10,01

Empresa atrasou o pagamento .:~::::~~:_ 9,06

o 5 10 15 lO 15 30

%

Figura 3.1. - Motivos do atraso nos pagamentos (em %)
Fonte: Aserc. Pesquisa das carteiras em jan/2000. Obs: Não inclui veiculos

7 Dados coletados no site da SERASA (www.serasa.com.br)
8 Caouette, J.B. et alli. Opus cit., p. 17
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Pagar Olvida ~ 51,99

Ajudar parente I
, 12,4amigo ' .

Outros --' --- 11,61

Comprar bens para
,=,=~ê9,%2casa

Tratamento de
Sadde

Uso Temporário

ConsertolReforma

Viagem

O 10 10 10 40 50 60

Figura 3.2. - Motivos da procura pelos empréstimos (em %)
Fonte: Aserc. Pesquisa das carteiras em jan/2000. Obs: Não inclui veiculos

3.2. Inadimplência no Negócio de Cartões de Crédito

A indústria de cartões de crédito sentiu os efeitos da restrição ao crédito e do

aumento da taxa de juros que ocorreram no segundo semestre de 1995 e primeiro

semestre de 1996. Como mencionado antes, as medidas restritivas tinham como

objetivo adequar o ritmo de crescimento da demanda ao programa de estabilização

do governo pós implantação do Plano Real, que havia proporcionado um forte

crescimento do crédito para financiar o consumo.

Um dos efeitos das medidas restritivas foi o aumento da inadimplência. .Empresas

administradoras de cartões de crédito que conviviam com um índice de perda de

crédito de cerca de 2%, viram este índice aumentar para aproximadamente 3,5% a

partir do segundo semestre de 1996 até o final de 1998. Neste período, as

administradoras começaram a restringir ainda mais o crédito, através da adoção de

critérios mais seletivos para a concessão de cartões.

São considerados como perda de crédito os valores não recuperados após 180 dias

de atraso. Muito dessa perda é decorrente da falta de capacidade de pagamento do

32



o Modelo de Collection Scoring como Ferramenta para a Gestão Estratégica do Risco de Crédito

cliente de cartão de crédito que optou por utilizar o crédito rotativo disponível

(discutido na seção 2.2.3). Estima-se que", do total de usuários de cartões de

crédito no País, entre 40 e 45% têm propensão a financiar os seus gastos

(utilização do crédito rotativo). O índice de inadimplência, medido pela proporção de

..clientes que não conseguem pagar as suas dívidas em até 10 dias após o

vencimento da fatura, gira em tomo de 10%, enquanto que a perda de crédito média

das administradoras de cartões de crédito no Brasil é de aproximadamente 2%.

Como já discutido, no mercado de cartões de crédito não é exigido garantia alguma

pelo não pagamento da fatura e não é feito nenhum corte de serviço essencial. O

que cada administradora busca fazer para evitar a inadimplência é oferecer mais e

melhores serviços aos consumidores, de modo a atraí-los e convencê-los de que a

utilização do cartão lhes trará benefícios. Para que isso aconteça, é fundamental

que o usuário do cartão mantenha em dia os seus pagamentos, mesmo que seja

dentro do limite de crédito rotativo. Caso contrário, terá o seu cartão bloqueado e os
serviços interrompidos.

O fato do cartão de crédito não ser uma das principais prioridades de pagamento

dos consumidores com dificuldades financeiras, toma-o mais suscetível à

inadimplência do que outras formas de concessão de crédito, como por exemplo, o

crédito imobiliário que, pela falta de pagamento, pode até mesmo não liberar ou

retirar o imóvel de um consumidor inadimplente.

Para se proteger. dessa suscetibilidade, as administradoras de cartões de crédito

procuram selecionar criteriosamente os seus clientes na concessão do crédito e

elevar o spread para cobrir a despesa com devedores duvidosos. Por essa razão,

os juros do cartão de crédito são os mais elevados hoje no Brasil.

Entretanto, algumas administradoras têm percebido a importância de se trabalhar

com .mais profissionalismo, e de forma estratégica, a gestão do risco de crédito.

Mais do que isso, dado que a inadimplência é uma realidade, a administração

estratégica da carteira de inadimplentes também já é realidade em algumas

administradoras fazendo com que a recuperação de perdas tenha uma participação

9 Panorama Setorial e Gazeta Mercantil, Análise Setoria/- CartlJes de Crédito e Débito, 1999, p. 56
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importante no resultado global da empresa. Entre elas, está a administradora
estudada neste trabalho.

3.3. Inadimplência na Administradora de Cartões de Crédito Estudada

'A Empresa Estudada

Trata-se de uma empresa emissora de cartões de crédito pertencente a um dos

maiores bancos nacionais. Há 20 anos no mercado, possui cerca de 2,5 milhões de

cartões emitidos divididos em institucionais, co-brandeds e de afinidades, todos com

bandeiras VISA, MASTERCARD e DINERS.

Os segmentos alvos de mercado dessa empresa são o de média e alta renda,

enquanto que o público de baixa renda ocupa um destaque menor em termos de

importância na definição de estratégias de atuação. Para cada segmento (alta,

média e baixa renda) existe uma família de produtos com preços e benefícios
diferenciados.

A concorrência é composta por outros bancos emissores e administradoras como a

CREDICARD e a AMERICAN EXPRESS.

A Inadimplência na Empresa Estudada

Da mesma maneira que as outras empresas concorrentes, a administradora aqui

apresentada sentiu os efeitos da restrição ao crédito e do aumento da taxa de juros

que ocorreram no segundo semestre de 1995 e primeiro semestre de 1996. Por

motivos de confidencialidade, a evolução da perda de crédito não pode ser

divulgada. Porém, pode-se dizer que a inadimplência nessa empresa aumentou

consideravelmente no segundo semestre de 96 e primeiro semestre de 97, como

conseqüência das medidas restritivas adotadas pelo governo e, também, pela falta

de mecanismos de proteção, por parte da empresa na época, para situações de
instabilidade econômica.

Entretanto, a partir do final de 98, a inadimplência nessa empresa diminuiu

sensivelmente e, hoje, pode ser considerada como uma das mais baixas do

mercado de cartões de crédito do Brasil. A razão para essa queda é a gestão mais
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profissional e estratégica do risco de crédito adotada pela empresa, em particular

para a carteira de inadimplentes, que é apresentada no próximo capítulo.

No passado, até o final de 97, quando um cliente tornava-se inadimplente., .a
, \

estratégia de atuação da administradora era: envio de cartas de cobrança (e

.telefonemas para o cliente, buscando lembrá-lo do pagamento, ainda não realizado,

da sua fatura. Se ele estivesse passando por alguma dificuldade financeira naquele

momento, seja por um descontrole das suas contas, seja por um recente

desemprego, a empresa não possuía nenhum instrumento que pudesse facilitar a

recuperação daquele saldo devedor.

Quando o atraso da fatura ultrapassasse os 60 dias, a conta do cliente era

cancelada e enviada a empresas terceirizadas (escritórios externos de cobrança)

para que elas continuassem a atividade de recuperação de crédito. Esse

procedimento é, ainda hoje, realizado por muitas empresas admínístradoras". O

saldo devedor, após esse atraso, era declarado como provisão para devedores

duvidosos.

Os escritórios externos, então, adotavam mecanismos próprios para a operação de

cobrança das contas inadimplentes, apenas subordinados à política de recuperação

de crédito da empresa proprietária da carteira. Essa política estabelecia em que

condições a dívida poderia ser renegociada (parcelamentos e descontos,

dependendo da faixa de atraso), uma vez que a conta já estava cancelada e o saldo

provisionado.

A falta de flexibilidade da empresa, no sentido de renegociar as dívidas dos clientes

nas primeiras faixas de atraso (antes de 60 dias), fazia com que as empresas

terceirizadas se beneficiassem, pois, depois de 60 dias de atraso, a realização do

acordo era permitida mais facilmente.

Entretanto, estabelecer uma política de renegociação de dívidas não é

simplesmente definir número de parcelas e descontos para diminuir a provisão para'

devedores duvidosos. Deve-se pensar, também, nas conseqüências financeiras da

renegociação, uma vez que o parcelamento da dívida do cliente inadimplente, com

10 Panorama Setorial e Gazeta Mercantil, Análise SetoÍial- Cart6es de CréditO e Débito, 1999, p.55
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menores encargos, diminui a receita de financiamento. Esse assunto é discutido
com mais detalhes a seguir.

Renegociação de dívidas: trade-off entre receita financeira e a provisão. \

para devedores duvidosos. (
(

Um dos aspectos de maior preocupação da empresa aqui estudada, quando da

renegociação de dívidas, é o frade-off existente entre a receita financeira e a

provisão para devedores duvidosos. Como já mencionado anteriormente (seção

2.2.3), a receita financeira do cartão de crédito vem daqueles clientes que realizam

pagamentos entre o valor mínimo permitido e o valor total da fatura, ou seja,

daqueles que optam pelo crédito rotativo do cartão. Como a maior parte dos

inadimplentes estava gerando receitas de financiamento, renegociar dívidas logo

nos primeiros dias de atraso poderia reduzir sensivelmente a receita financeira. Por

essa razão, a política de acordos antes de 60 dias de atraso era bastante rígida.

Por outro lado, a não renegociação de dívidas poderia levar à elevação da despesa

de provisão para devedores duvidosos, o que também afetaria o resultado da

empresa. Esse frade-off é caracterizado pelas diferenças de necessidades e

expectativas do cliente inadimplente e da empresa que concedeu o empréstimo.

Enquanto o cliente inadimplente necessita de prazos mais longos, menores taxas de

financiamento e descontos, a empresa, por outro lado, precisa que sejam geradas

receitas financeiras provenientes das taxas de financiamento dos créditos
concedidos.

Se houver prioridade das necessidades do cliente, ou seja, parcelamentos com

descontos e prazos altos, a perspectiva é que os resultados financeiros da empresa

não serão alcançados no curto e no longo prazo, uma vez que a base de clientes

dissolve-se na inadimplência (muitas situações diferenciadas de atrasos de

pagamentos, dificultando a reversão dessa situação). Essa estratégia leva a um

"mascaramento" dos resultados dos balanços contábeis (não reconhecimento de

prejuízos) e a única vantagem, nesse caso, é que ela é de custo baixo, pois não há

necessidade de uma estrutura fortalecida de operações de cobrança.

Por outro lado, caso seja priOrizada única e exClusivamente a receita financeira, o

resultado é de curto prazo, em virtude da "destruição" de um ativo importante para a
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companhia, que é a base de clientes. Essa estratégia é justificada apenas para

empresas ou carteiras em liqüidação.

Portanto, a situação desejável é o equilíbrio entre receita financeira e despesa para

provisão para devedores duvidosos. Esse equilíbrio depende das estratégias

.adotadas na gestão estratégica das operações de cobrança. Entretanto, o equilíbrio

não é estável, uma vez que a gestão de cobrança depende de muitas

movimentações da economia, da atuação dos concorrentes e das estratégias

internas de marketing e vendas.

No próximo capítulo é apresentado como a empresa aqui estudada trabalhou, a

partir do final de 1997, com o problema da elevação da inadimplência e como foi

estudada, concebida e implementada uma ferramenta que auxiliasse na

administração do trade-off entre receita financeira e provisão para devedores

duvidosos. Essa ferramenta é chamada de modelo de collectíon scoring.
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4. O MODELO DE COLLECTION SCORING. ESTUDO E
ANÁLISE DE UM CASO

Enquanto o índice de perda de crédito médio do mercado de cartões de crédito é da

ordem de 2%, na instituição aqui estudada, ele é bem menor'. Uma das principais

razões para essa queda foi o gerenciamento da carteira de inadimplentes como uma

atividade estratégica para o resultado da empresa. Isso significou a transferência de

boa parte do contas a receber em atraso das empresas terceirizadas (escritórios

externos de cobrança) para dentro da própria empresa. Enquanto, no passado, as

contas eram transferidas para as (várias) empresas terceirizadas com mais de 60

dias de atraso, hoje, essas empresas, em número bem menor, só recebem contas
atrasadas há mais de 360 dias.

Para isso, mecanismos alternativos de cobrança e tecnologias adequadas foram

desenvolvidas, durante os últimos 24 meses, de forma rápida e eficaz,

restabelecendo resultados de perdas de crédito absolutamente dentro de padrões
aceitáveis.

Ao partir do pressuposto de que o cartão de crédito não está entre as principais

prioridades de pagamento do consumidor com dificuldades financeiras, tal empresa

foi inovadora ao adotar estratégias mais flexíveis de renegociações de dívidas,

também chamadas de acordos. Essa estratégia é vantajosa para as duas partes: o

devedor, muitás vezes, consegue maiores prazos para pagar, encargos menores e,

em algumas situações, descontos, enquanto que o credor tem de volta seu maior

bem, que é o capital para reinvestir em outros negócios.

Entretanto, a renegociação de dívidas é um dos últimos passos na estratégia da

cobrança, tendo em vista o trede-ott entre a receita de financiamento e a provisão

para devedores duvidosos discutida no capítulo anterior (seção 3.3). Primeiramente,

tenta-se encontrar o cliente, seja por carta ou telefone, e convencê-lo da importância

de ele manter em dia os pagamentos das suas faturas, tanto para manter o serviço

com o próprio cartão de crédito quanto para evitar que ele seja prejudicado em

outras compras ou empréstimos, por ter seu nome enviado aos órgãos de proteção

ao crédito. Tudo isso feito de forma muito educada e amigável, o que também é
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considerado, por essa empresa, como uma estratégia diferente e com melhores

resultados, se comparada às técnicas truculentas de abordagem utilizadas, no

passado, por muitas empresas terceirizadas.

De acordo com à pesquisa dá Aserc (Associação das Empresas Recuperadoras de

'Crédito) realizada em janeiro de 2000, 52% dos tomadores de crédito buscam

recursos para pagar outras dívidas. Para aqueles que chegam primeiro a esses

clientes, e de forma amigável, na maior parte das vezes conseguem bons

resultados, ou seja, conseguem receber primeiro.

Além do pressuposto de que o cartão de crédito não é uma das principais

prioridades de pagamento do consumidor em dificuldades financeiras, outra

premissa adotada pela empresa aqui analisada é que os clientes inadimplentes não

têm intenção de continuar nessa situação indefinidamente. Por essa razão, a área

de cobrança tem como finalidade, além da recuperação financeira, a retenção de

clientes que podem se tomar novos bons pagadores.

Essas práticas de renegociação de dívidas e de técnicas não agressivas de

abordagem dos consumidores inadimplentes têm se tomado comuns no mercado de

recuperação de crédito. A maior parte das empresas desse mercado é terceirizada

e elas têm buscado se profissionalizar administrativamente, inclusive, atuando de

acordo com o Código de Defesa do Consumidor. As empresas recuperadoras de

crédito estão percebendo, também, que têm a função de permitir o retorno do

cidadão ao mercado consumidor, alavancando novos negócios, além é claro da
recuperação da dívida.

Percebe-se, portanto, que, para a administradora estudada manter-se na posição de

inovadora quanto à recuperação de crédito antes da atuação das empresas

concorrentes, é necessário continuar agindo estratégica e rapidamente. Dessa

forma, essa empresa resolveu investir em ferramentas mais avançadas de

tecnologia e de administração estratégica de recuperação.

Como já discutido anteriormente, a maioria das empresas administradoras de

cartões de crédito teve preocupações em modelar o risco de crédito dos potenciais

1 Por motivos de confidencialidade,a empresa estudada solicitou que não fosse divulgado seu indice de
inadimplência
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clientes (credit scoring) e dos clientes ativos quanto à possibilidade de se tornarem

inadimplentes (behavior scoring). Entretanto; poucas desenvolveram modelos de

cobrança que estimassem a probabilidade de pagamento dos clientes

inadimplentes. Foi o que fez a empresa estudada. Com esse modelo em mãos, essa

.empresa conseguiu priorizar os clientes que mereciam atenç-ãomais cuidadosa em

relação àqueles que simplesmente estavam atrasados por terem esquecido de
pagar as suas faturas.

Essa diferença, do ponto de vista de estratégia de cobrança, é fundamental para

que se evite cobrar exaustivamente clientes que têm alta probabilidade de

pagamento espontâneo, mesmo que estejam em atraso. Da mesma forma, com

informações do risco de não pagamento em mãos, é possível 'estabelecer

estratégias mais atuantes junto aos clientes com baixa probabilidade de

pagamentos espontâneos, buscando, em algumas situações, a renegociação de
suas dívidas.

No mercado de cartões de crédito, os clientes que utilizam o rotativo por muito

tempo têm maior probabilidade de se tomar inadimplentes, comparados com

aqueles que normalmente não têm propensão a financiar. Dessa forma, quando

esses clientes atrasam, é imprescindível que os cobradores tenham em mãos

informações da sua probabilidade de pagamento, sem a necessidade de

renegociação, para que eles possam evitar a queda da receita financeira

proveniente desses' clientes. Por outro lado, caso a probabilidade de pagamento

seja baixa, é importànte que haja uma renegociação da dívida antes que o cliente

avance nas faixas de atraso e necessite de maior provisão para devedores
duvidosos.

Nesse caso, opta-se pela despesa com provisão, em detrimento da receita

financeira, porque existe um modelo estatístico que prediz que aquele cliente não

realizará pagamento dentro do próximo período de interesse. Caso se deixe de

fazer o acordo e o cliente também não paga, a provisão necessária será ainda maior

e, portanto, além da receita não realizada, tem-se uma despesa maior.

o tipo de modelo citado é chamado de collection scoring e é apresentado na

próxima seção (4.1). Em seguida, na seção 4.2, é mostrada a aplicação do modelo

de collecfíon scoring na instituição estudada com os resultados empíricos obtidos.
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4.1. O modelo de Collection Scoring

o modelo de Collecfion Scoring é um modelo estatístico que tem como premissa o

aprendizado do comportamento passado de um cliente, ou de uma conta,

inadimplente para predizer a probabilidade de pagamentos no futuro, ou seja,

.admite-se que as mesmas condições que separaram bons e maus pagadores no

passado irão se repetir no futuro e que, por essa razão, pode-se definir a priori

quem serão os novos bons e maus pagadores a partir da relação entre variáveis no

decorrer do relacionamento entre a Instituição e o cliente.

. \. \,

A população à qual se aplica o modelo de collecfion scoring é a de inadimplentes,

ou seja, dado que o cliente não pagou as suas obrigações, este modelo indicará a

probabilidade de cada cliente pagar ou não as suas dívidas.

Nesse modelo é suposto que as relações existentes entre as variáveis, ao longo do

relacionamento do cliente com a instituição que lhe concedeu crédito, são diferentes

e únicas para bons e maus pagadores. Existem padrões internacionais para

medição da eficiência do modelo, sendo que o mais utilizado é o de Kolmogorov

Smirnov (KS) - apresentado na seção 4.3.4. Esse índice mostra o grau de

segregação que o modelo é capaz de proporcionar ao separar os bons dos maus

pagadores, pois a relação entre as variáveis dos bons é única e diferente da relação
dos maus.

No cenário aqui considerado, define-se como bom pagador aquele que sai da

situação de inadimplência e mau pagador aquele que não consegue restabelecer
sua situação Original (cliente/conta em dia).

o principal benefício proveniente da utilização do modelo de collecfion scoring é a

otimização dos recursos de cobrança, o que leva à maximização dos resultados

financeiros. Com esse modelo, priorizam-se as contas a serem cobradas, reduzindo

o número de telefonemas desnecessários (no caso de cobrança telefônica), diminui

o atrito com bons clientes (bons pagadores) e aumenta a relação benefício x custo

da infra-estrutura utilizada para gerenciar o contas a receber.
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o objetivo do modelo de collecfion scoring é fornecer, através do score, uma medida

que permita ordenar os clientes numa escala de menor para maior probabilidade de

pagamento.
, \
, I

(

Existem várias formas de se trabalhar com esse tipo de modelo. p mais comum é

.considerar toda a população de inadimplentes como um único segmento e construir

um modelo que diferencie o bom do mau, isto é, não se faz qualquer segregação a

priori por faixa de atraso, produto ou outro segmento qualquer. A distinção será feita

única e exclusivamente pelo resultado do modelo,

Entretanto, a segmentação tem sido uma arma poderosa no aumento da eficiência

dos modelos de collecfion scoring, na medida em que ela identifica as populações

que apresentam relações de predição homogêneas. "Embora o processo de

segmentação tenha sido criado baseado nas necessidades dos processos ou dos

negócios, e não para aumentar a eficiência dos modelos de predição, ele tem sido

de muita utilidade"2• O objetivo não é separar o bom do mau, mas sim agrupar

populações de maneira que seja possível estabelecer um modelo para cada

segmento. O modelo de cada população é que, então, fará a separação do bom e

do mau pagador.

Os segmentos mais utilizados para o gerenciamento da inadimplência são as faixas

de atraso: de O a 30 dias, de 31 a60 dias, de 61 a 90 dias e acima de 90 dias. Para

cada uma dessas faixas, constrói-se um modelo que irá predizer a situação de cada

cliente no próximo período.

O primeiro segmento normalmente é chamado de primeiro mês de inadimplência,

enquanto que os outros segmentos agrupados são chamados de além do primeiro

mês de inadimplência3
. Essa distinção ocorre, na maioria das aplicações desse

modelo, porque no primeiro mês existe um frade-off característico dessa faixa de

atraso, que não ocorre nas outras: receita financeira x provisão para devedores

duvidosos (veja capítulo 2).

2 Makuch, W. M., The Basics of a Better App/ication Score, In Credit Risk Modeling: Design and Application.
Elizabeth Mays Editor, 1998, p. 71 '.
3 Cordell, L,Klena, M., Malamphy, T. J. and Ting, W. Early /ndicator: Design and Validation of a Comprehensive
Behavior Scoring System for Definquent Mortgages. In Credit Risk Modeling: Design and Application. Elizabeth
Mays Editor, 1998, p.115
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Em particular para as empresas administradoras de cartões de crédito, o primeiro

mês de atraso pode representar grandes receitas de financiamento pois, em virtude

do seu desenho operacional, elas interpretam o atraso como um sinal de entrada no

" \ crédito rotativo e cobram, além da multa e mora por atraso, a taxa de juros do

.financiamento do saldo devedor.

Por essa razão, para alguns clientes que costumam pagar com pouco atraso, não é

interessante para a empresa que concedeu o crédito exercer qualquer estratégia de

cobrança que busque antecipar o pagamento destes clientes, pois reduziria a
receita de financiamento (seção 2.2.3).

Por outro lado, é imprescindível que a empresa conheça aqueles clientes

inadimplentes que têm alta probabilidade de não pagar o seu saldo devedor, para

que seja possível estabelecer uma estratégia de atuação sobre eles. O objetivo,

nesse caso, passa a ser o de evitar as perdas de crédito, uma vez que a não

atuação sobre essas pessoas pode implicar em rolamento para faixas superiores de

atraso necessitando aumentar o nível de provisão para devedores duvidosos.

Esse trade-off entre receita de financiamento e provisão para devedores duvidosos

não ocorre (ou ocorre com menos intensidade e freqüência) em faixas de atraso

acima de 30 dias. Nelas, o objetivo principal é o de minimizar as perdas de crédito e,

por essa razão, são normalmente chamadas de além do primeiro mês de

inadimplência. Mesmo assim, modelos de predição diferentes têm sido utilizados

para cada segmento (31 a 60 dias, 61 a 90 e acima de 90 dias) em virtude das

relações características de cada um desses segmentos.

Como exemplo de aplicação, pode-se citar a utilização dos modelos de collection

scoring para cada faixa de atraso do crédito imobiliário nos Estados Unidos. Cordell

et alli4 mostram a segmentação que é feita no gerenciamento da inadimplência

nesse tipo de empréstimo: para o primeiro mês de inadimplência (1 a 30 dias), o

modelo é chamado de Ear1y Indicator Collections Score e, para as faixas além do

primeiro mês de inadimplência (31 a 60 dias, 61a 90 dias e 91 a 120 dias), os

modelos são chamados de Loss Mítigation Score. O primeiro tipo de modelagem

(Ear1y Indicatol) dá como resultado a probabilidade do empréstimo ultrapassar os 30
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dias de atraso, considerados prioritários na estratégia de cobrança. Os modelos de

Loss Mitigatíon fornecem a probabilidade dos empréstimos tomarem-se perda de

crédito (prejuízo), ou seja, ordenam os empréstimos do mais baixo risco de perda

para o mais alto, permitindo a elaboração de estratégias de recuperação para cada
.nível de risco.

4.2. Concepção, Desenvolvimento, e Manutenção do Modelo

o sucesso de uma organização que utiliza modelos de risco de crédito não é

medido pelo poder estatístico dos modelos que ela utiliza, mas, sim, pelo nível de

inadimplência e performance de recuperação de perdas de seu portfolio de crédito. 5

McCahill afirma que o melhor modelo estatístico não garante o sucesso da empresa:

o que garante resultado é a sua correta e consistente aplicação através do

gerenciamento, desde a concepção do modelo, até a análise dos resultados

provenientes da sua aplicação. Baseado nos resultados, faz-se um novo

planejamento de melhoria do modelo, de modo a adaptá-lo às novas necessidades

e informações vigentes. É um ciclo de melhoria contínua que não pára no primeiro

ciclo de desenvolvimento (veja figura 4.1).

4 Cordell, L, Klena, M., Malamphy, T. J. and Ting, W. Early Indícator: Design and Valídation of a Comprehensive
Behavíor Scoríng System for Delínquent Morlgages. In Credit Risk Modeling: Design and Application. Elizabeth
Mays Editor, 1998, p.113a 127
5 McCahill, L.J., Organízationa//ssues in Buí/ding and Maíntainíng Cf"9dit Risk Mode/s. In Credit Risk Modeling:
Design and Application. Elizabeth Mays Editor, 1996, p.13
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DESENVOLVIMENTO DO MODELO

Concepção L--+--i>lJ Definição e coleta I!---_-----.;.Análise eXPloratÓri~
do modelo! [da amostra 1 i dos dados!

. \. \
(

(

Manutenção
do modelo

Testes e
implementação

Construção
do modelo

Figura 4.1: Modelo de Collection Scoring

4.2.1. Concepção do modelo

A concepção do modelo de coltection scoring começa com a identificação das

necessidades específicas de uma área de recuperação financeira ao gerenciar uma

carteira de inadimplentes. A partir dessas necessidades, define-se uma equipe

multidisciplinar que irá discutir sobre o que levaria um cliente inadimplente a

restabelecer sua condição original de bom pagador, ou seja, quais as condições e

situações (variáveis explicativas) que incentivariam os clientes a liquidarem suas
obrigações.

Nessa equipe, é fundamental a presença de pessoas conhecedoras da filosofia e

das estratégias da empresa, da política de cobrança adotada, das tecnologias e

informações disponíveis e de pessoas com habilidades para construir e testar vários
modelos estatísticos. A presença de profissionais que tenham experiência na

aplicação de estratégias de cobrança é importante porque auxilia na

operacionalização de métodos diferenciados, além de dar uma contribuição mais

realista ao se analisar e interpretar os resultados de um modelo de coüection
scoring.

Com base nas experiências dos profissionais envolvidos e nas informações dos

comportamentos dos bons e maus pagadores, são apresentadas, na fase de
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concepção, as possíveis relações entre as variáveis explicativas que poderiam estar

influenciando a falta de pagamento dos clientes inadimplentes. O resultado é um

conjunto de suposições que precisam ser testadas e avaliadas.

• I

A fase final da concepção do modelo consiste em definir os passos para o seu

..desenvolvimento, que são: definição de':amostra, análise exploratória dos dados,
construção, testes e implementação do modelo.

4.2.2. Desenvolvimento do Modelo

4.2.2.1. Definição da Amostra

Todo modelo estatístico inicia-se com a coleta de uma amostra que represente a

população alvo estudada e para a qual se quer que o modelo se aplique. Por esta

razão, a definição da amostra é um passo chave na construção do modelo de

coüection scoring, de maneira que o sucesso ou fracasso da implementação pode

ser definido pela qualidade dos dados utilizada para construir o modelo.

Algumas considerações devem ser feitas antes da coleta dos dados para
elaboração do modelo.

Quais produtos deverão fazer parte da amostra?

A resposta a esta pergunta está associada ao comportamento dos clientes com

relação aos diferentes produtos comercializados pela empresa. Existem produtos

que não podem ser analisados conjuntamente, em virtude das suas próprias

características operacionais, como, por exemplo, o cheque especial e o crédito

imobiliário. São produtos com características muito diferentes e que naturalmente
não podem ser considerados dentro de uma única população alvo.

Por outro lado, produtos que aparentemente têm comportamentos similares também

podem não pertencer à mesma população alvo,como, por exemplo, o financiamento

de carros novos e usados; ou cartões de crédito clássicos e gold. Para esses casos,

é mais difícil segmentar antes da construção do modelo e, por isso, é natural ~Ietar

amostras grandes o suficiente para cobrir todos esses segmentos. Posteriormente,
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se a performance do modelo é baixa para determinados produtos, constrói-se

modelos específicos para eles, analisando-se os benefícios potenciais em relação

aos custos de desenvolvimento e implementação.

Definição de "bons" e "maus" pagadores

Todo modelo de risco de crédito, seja ele de credit scoring, behavior scoring ou de

collecfion scoring, tem como objetivo identificar os bons e os maus clientes,

normalmente traduzidos Comobons e maus pagadores. Entretanto, para cada uma

das situações, a definição do que é bom e mau é diferente: para os dois primeiros

casos, credit e behavior scoring, por exemplo, bom cliente é aquele que tem baixo

risco de inadimplência, enquanto que, para o collection scoring, bom cliente é

aquele que tem alta probabilidade de pagar, dado que já é inadimplente.

No caso da cobrança de cartão de crédito, especificamente, o conceito de bom é

diferente para cada faixa de atraso. Se o cliente está com menos de 30 dias de

atraso e paga a sua dívida, ele pode ser considerado bom. Entretanto, se o único

meio dele não rolar para a próxima faixa de atraso é fazer um parcelamento do seu

saldo devedor, ele pode ser considerado um mau pagador.

Por outro lado, se a faixa de atraso do cliente é de 61 a 90 dias e ele faz um acordo

(parcelamento) do seu saldo devedor, ele pode ser considerado bom, ao passo que

aquele que rolou para a próxima faixa sem pagamento algum (acima de 90 dias) é
definido com o mau.

Portanto, o conceito de bom e mau difere para cada objetivo a ser alcançado pela

construção do modelo. Esse conceito pode justificar a segmentação necessária

antes da elaboração do modelo de collecfion scoring, uma vez que para cada faixa

de atraso podem existir diferentes conceitos de bons e de maus pagadores.

Exclusões e acertos

Mesmo depois de definidos os produtos, é fundamental, antes de se coletar a

amostra para construção do modelo, considerar quais situações deverão ser

excluídas da análise. Por exemplo, algumas Situações podem ser: clientes VIP não

fazem parte do estudo porque estratégias de atuação são desenhadas

diferentemente para eles; fraude também deve ter tratamento diferenciado; parao
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primeiro mês de inadimplência, apenas os cartões não cancelados podem entrar no

modelo, pois, para os cancelados, o tratamento é o mesmo para cartões acima de
30 dias de atraso.

4.2.2.2. Análise Exploratória dos Dados

Após a definição e coleta da amostra, e antes de partir para a construção do modelo

propriamente dito, um passo importante é a análise exploratória dos dados. Nela

são verificadas as distribuições de cada variável explicativa e da variável resposta,

buscando-se analisar as causas, ou explicações, das possíveis inconsistências ou

da presença de outliers (valores extremos, muito distante dos outros).

Além disso, nessa fase é feita a análise da relação de cada variável explicativa com

a resposta. Por exemplo, cruza-se a informação da utilização do limite de crédito

disponível (% do saldo devedor em relação ao limite de crédito) com o fato do

cliente ser bom ou mau pagador. Dependendo do grau e da forma desta relação,

avalia-se se a presença daquela variável no modelo pode ser esperada ou não; e se

essa variável deve ser categorizada (agrupada em poucas categorias) ou utilizada

da forma como foi coletada, respectivamente.

Outra análise importante, nessa fase, é a da relação entre as variáveis explicativas,

com o objetivo de se conhecer a multicolinearidade entre elas, ou seja, se a

presença de uma das variáveis no modelo acarretará a eliminação de outra. Se a

colinearidade entre duas variáveis for alta, e ambas forem correlacionadas com a

variável resposta, a presença de apenas uma delas será suficiente para explicar

parte da variação da variável resposta. A análise de multicolinearidade permite

prever, portanto, quais variáveis não deverão ter presença conjunta no modelo de
collection scoring.

4.2.2.3. Construção do modelo

Nessa fase do desenvolvimento do modelo, será feita a construção do modelo.

Construir um modelo significa definir uma equação matemática que contenha as

variáveis que irão predizer a probabilidade de pagamento de um cliente, com os

respectivos pesos calculados através de técnicas estatísticas (modelos de

regressão múltipla, modelos logísticos, análise discriminante etc).
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Embora haja técnicas estatísticas que definam quais variáveis devem ser incluídas

no modelo, a inclusão das variáveis não é uma decisão puramente quantitativa.

McCahill6 afirma que todas as variáveis do modelo devem ser estatisticamente

significantes mas nem todas as variáveis significativas devem estar no modelo. Para

aquelas cujo gerenciamento é extremamente caro ou que o tempo para obtenção. i

das informações é alto, recomenda-se não utilizá-las no modelo, a menos que sua

ausência diminua .sensivelmente o poder de predição.

Portanto, a inclusão de variáveis no modelo de collecfion scoring é uma

combinação de discussões subjetivas com utilização de técnicas estatísticas. É

importante que as pessoas envolvidas sintam-se confortáveis com as variáveis do

modelo no que se refere a: aspectos legais, coerência, interpretação, sensibilidade a

fatores econômicos e facilidade de gerenciamento.

4.2.2.4. Testes e Implementação

Mais importante do que desenvolver um modelo de collecfion scoring é implementá-

lo. Nada vale um modelo com ótimo poder de predição e separação se não é

aplicável. Como utilizá-lo, é um pensamento que deve estar presente durante todo o

processo de planejamento para que, no momento de implementá-lo, as principais

dificuldades inerentes a este processo estejam previstas e resolvidas, ou ao menos

minimizadas.

Ao se implementar o modelo de coJ/ection scoring, deve-se ter a certeza de que o

processo operacional está preparado para utilizá-lo. Isto significa que as pessoas

precisam conhecer as suas funcionalidades e objetivos e, mais do que isso, que

estejam treinadas para utilizá-lo e gerenciá-lo. Além disso, sistemas que sustentam

a utilização e manutenção do modelo devem ser instalados e verificados

periodicamente no que se refere ao cálculo dos escores e registro das ações

tomadas com cada cliente.

É muito importante que antes da implementação final do modelo seja realizado um

teste numa amostra de contas inadimplentes, que não foram utilizadas durante o

processo de desenvolvimento, para assegurar que o modelo e suas predições são

6 McCahill, L.J., OrganiZatlonallSSlJes In Bulldlng and Malntalning Credit Risk Mode/s. In Credit RIsI< Modeling:
Design and Application. Elizabeth Mays Editor, 1996, p. 19
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compatíveis com os resultados obtidos no desenvolvimento e com a realidade

dessas contas. Caso haja diferenças significativas, as causas devem ser

encontradas e resolvidas antes da implementação em produção normal.
. \
. I

Após . a realização de todos os testes, outro aspecto importante para a

lrnplementação do modelo de collecfion scoring é que as políticas e estratégias de

cobrança estejam alinhadas com a utilização do modelo. Isso significa que, para

cada faixa de escore do modelo, é necessário que seja desenhada uma estratégia

diferenciada, de acordo com a probabilidade de pagamento do cliente inadimplente.

Por exemplo: para clientes com maior probabilidade de pagamento, as ações de

cobrança podem ser bastante aliviadas, ou até mesmo eliminadas, enquanto que

para os clientes com menor probabilidade de pagamento, a estratégia de

recuperação pode ser composta por várias ações como, por exemplo, cartas,

telefonemas a cada dois dias, propostas de parcelamento da dívida etc.

Para cada ação tomada com cada cliente inadimplente, é imprescindível que ela

seja registrada no sistema que alimenta o banco de dados. Esta informação será

utilizada, posteriormente, para manutenção e atualização do modelo de forma que

ele incorpore as mudanças que acontecem no ambiente de negócios, em particular
na inadimplência.

Durante a implementação, é possível também estabelecer estratégias diferenciadas

para cada parte da carteira de inadimplentes. Trata-se de dividir a mesma

população em que se aplica o modelo de collection scoring em duas partes: a

primeira utilizará a estratégia já desenhada pela empresa para cada categoria de

risco (faixa de escore) e que ela acredita ser a melhor, chamada de estratégia

campeã. Para a outra parte pequena da mesma carteira (10 a 20%,

aproximadamente), estabelece-se outra estratégia com ações diferentes para cada
faixa de escore. Ela é chamada de estratégia desafiadora.

Durante um certo período observa-se a implementação das duas estratégias e,

através do sistema de gerenciamento de informações explorado a seguir, compara-

se as duas metodologias de tratamento dos clientes inadimplentes. Se a estratégia

desafiadora apresentar performance superior à campeã, a primeira passa a ser a

nova estratégia campeã. Pode-se, a partir daí, desenvolver uma nova desafiadora e
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novamente aplicá-Ia a outra parte da mesma carteira. O ciclo de implementação e
análise então se repete.

4.2.3. Manutenção do Modelo

O gerenciamento das informações do modelo de coltection scoring é extremamente

crítico para o sucesso da sua implementação. A utilização de relatórios gerenciais

permite verificar se os objetivos da implantação do modelo estão sendo atendidos e

também se a performance das estratégias provenientes dele está acima ou abaixo
das expectativas.

As príncípaís informações a serem gerenciadas referem-se ao resultado obtido por

cada faixa de escore, comparando-se com as predições estabelecidas, através da

análise das perdas e recuperação para cada categoria de risco. Além disto, permite

verificar qual das estratégias, campeã ou desafiadora, está gerando maior resultado
para a empresa.

O objetivo, portanto, do sistema de gerenciamento de informações não é somente

avaliar o modelo, mas, também, as estratégias alternativas aplicadas a cada
categoria de risco trazida por ele.

4.3. Aplicação na empresa administradora de cartões de crédito
estudada

Nesta seção é apresentada uma aplicação do modelo de collecfion scoring na

empresa administradora de cartão de crédito objeto deste estudo num segmento

diferente do que foi apresentado até aqui. O segmento utilizado é a faixa de atraso
de 20 a 50 dias.

O motivo da análise e construção do modelo nessa faixa de atraso é a

disponibilidade de informações. Como esse planejamento e desenvolvimento foi

feito com um banco de dados disponibilizado mensalmente e a cada corte, a. faixa

de 20 a 50 dias seria a primeira faixa de atraso a ser utilizada.
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Corte significa o momento em que a informação contábil do saldo devedor do cliente

estará disponível no sistema de informações da empresa. Na empresa em questão,

o corte ocorre 10 dias antes do vencimento. Isso significa que todas as operações

de crédito realizadas até 10 dias antes do vencimento da fatura serão cobradas
",

nessa fatura. Operações realizadas em até 10 dias da data do vencimento serão
\cobradas na próxima fatura, ou seja, no outro vencimento.

Com a análise na faixa de atraso de 20 a 50 dias, há uma superposição dos

segmentos primeiro e segundo mês de inadimplência. Embora 2/3 dessa faixa

coincida com o segmento de 31 a 60 dias, a administração do frade-of( entre receita

financeira e provisão para devedores duvidosos ainda é necessária, pois também há

cerca de 33% das contas que não completaram 30 dias de atraso (considerando

uma distribuição uniforme das contas dentro de cada faixa de atraso).

Porém, ao se sobrepor dois segmentos, a variabilidade dos pagamentos (variável de

interesse) aumenta, e dificulta a predição do que pode acontecer no futuro. Dessa

forma, embora não haja um trabalho que comprove essa suposição, acredita-se que

o modelo na faixa de 20 a 50 dias de atraso é menos eficiente do que dois modelos

distintos nos segmentos discutidos (de 1 a 30 dias e de 31 a 60 dias de atraso).

Entretanto, a disponibilidade de informações é na faixa de atraso de 20 a 50 dias e,

por essa razão, é que esse segmento foi utilizado.

Quando o cliente completar 20 dias sem pagamento em relação à data de

vencimento, ele completará um ciclo de atraso. Nesse momento, haverá um novo

corte e o novo saldo da fatura será disponibilizado para análise (veja figura 4.2).

Para os clientes que completaram um ciclo de atraso no período de janeiro a agosto

de 1999, analisou-se o seu comportamento (variáveis descritas mais a frente) no

próprio mês de inadimplência (N) e nos três meses anteriores (N-1, N-2 e N-3). Com

essa informação, verificou-se o desempenho (pagamento da fatura) de cada um no

mês subsequente (N+1), observando-se se ele continuou ou não em atraso.
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Cone: Contas
Atrasadas

1 Ciclo

N-3

I I
N-2 N-l

I
H

Período de Obsefl'a~ão Desempenho

Figura 4.2: Período de Análise para contas com um ciclo de atraso

Os clientes que continuaram atrasados no mês (N+1) foram classificados com maus

pagadores e, os que pagaram uma quantia entre o valor mínimo da fatura e o total

da dfvida foram considerados bons.

4.3.1. Hipóteses e objetivos do modelo

A hipótese principal deste estudo é que o comportamento do cliente ao longo de seu

relacionamento com a instituição revela a sua probabilidade de pagamento quando

estiver em situação de inadimplência. Isso significa que se a Instituição mantiver as

informações das operações que o cliente realizou durante seu período de

relacionamento, após o primeiro atraso de pagamento desse cliente será possível

definir a sua probabilidade de pagamento espontâneo (sem cobrança).

Com esse resultado em mãos, o gerenciamento da cobrança de contas

inadimplentes toma-se mais fácil. Para aqueles clientes com maior probabilidade de

pagamento espontâneo não se faz atuação de cobrança, ou então, apenas uma

lembrança educada do atraso das suas faturas. Por outro lado, para aqueles com

menor probabilidade de pagamento, define-se uma estratégia de cobrança mais

"agressiva" buscando-se até mesmo o parcelamento de suas dívidas.

Portanto, o objetivo desse delineamento do modelo de collection scoring é priorizar

os clientes que necessitam de cobrança mais efetiva de modo que, para cada um

deles, seja desenhada uma estratégia de atuação para evitar a perda de crédito, ou

melhor, evitar o aumento da provisão para devedores duvidosos (PDD). Além disso,

o resultado proveniente desse modelo evita que se faça cobranças.desnecessárias
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para aqueles clientes que têm alta chance de pagar a sua dívida espontaneamente,

evitando, dessa forma, incômodos para o cliente (melhor relacionamento com a

Instituição) e diminuindo o risco de redução de receita financeira.

4.3.2. Planejamento e especificação do modelo

4.3.2.1 Delineamento

Período de Observação: Janeiro a Agosto de 1999.

Para contas que estivessem com 20 a 50 dias sem pagamento da fatura do cartão

de crédito desde a data de vencimento no mês N (N variando de abril a julho de

1999), observou-se algumas variáveis no próprio mês e nos três meses (N-1, N-2 e

N-3) que antecederam o mês de inadimplência, com o objetivo de identificar as

variáveis que poderiam predizer o que aconteceria no próximo mês (N+1):
pagamento ou não da fatura.

Exemplo: suponha que uma conta que tem vencimento todo dia 2 de cada mês não

foi paga no mês de junho (N). Quando essa conta completou 20 dias de atraso (22

de junho), um novo corte foi realizado, isto é, atualizou-se o saldo desta conta

incluindo multa e mora por atraso, novas compras e os juros do financiamento do

saldo devedor. Observou-se, então, os cenários: o presente üunho) e o passado

(março, abril e maio), que evidenciam o comportamento e o relacionamento do

cliente com a Instituição, e o futuro (próximo mês), uma vez que mostra o
desempenho de pagamento do cliente.

Amostragem

A figura 4.3 a seguir ilustra a maneira como foi feita a amostragem deste estudo.
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Amostragem (Contas em Atraso - ~ QdD)

f'\1V Melf Abr Jun
~9999 99

I I I I I ~
Mal
99

o Cortes: Maio, Junho e Julho /99
Seleção de Contas em Atraso

1 eco de Atraso

Milf Abr Mai Jul
99 99 99 99

I I I I I ~lun
99

li Mês de Desempenho
- Oassificação das Contas:

- Em Atraso
- Pagamento Espontâneo

Abr Mal Jun
99 99 99

I I I

Ago
99

I •
• Período de Observação:

-Informações Preclitívas
lul
99

Figura 4.3: Representação do esquema amostrai - um ciclo de atraso

1) Ponto de corte: Abril/99 (mês N na figura 4.2)

Período de Observação: Janeiro/99 a Abrill99

Período de Desempenho: Maio199

2) Ponto de corte: Maio/99 (mês N na figura 4.2)

Período de Observação: Fevereiro 199 a Maio/99

Período de Desempenho: Junho/99

3) Ponto de corte: Junho/99 (mês N na figura 4.2)

Período de Observação: Março/99 a Junho/99

Período de Desempenho: Julho/99

4) Ponto de corte: Julho/99 (mês N na figura 4.2)

Período de Observação: Abril/99 a Julho/99

Período de Desempenho: Agosto/99

A unidade amostrai deste estudo é a conta de cada cliente, nada impedindo que um

mesmo cliente tenha mais de uma conta. O resultado de probabilidade de

pagamento é, portanto, para a conta e não para o cliente.

Para o período considerado Oaneiro a agosto de 1999), foram estudadas 30113

contas que alcançaram um ciclo de atraso (20 dias). Destas contas, 14.454 (48%)

continuaram em atraso no mês subseqüente e 15.659 (52%) foram pagas.

55



o Modelo de Collection Scoring como Ferramenta para a Gestão Estratégica do Risco de Crédito

4.3.2.2 Variáveis

As variáveis que podem auxiliar no conhecimento do cliente ao longo de seu

relacionamento com a Instituição são várias. Entre elas, do ponto de. vista da
. !

administração de crédito, destacam-se as seguintes:

Propensão a Financiar (fi.. N-1, N-2 e N-3)

A propensão a financiar (ver crédito rotativo de cartão de crédito no capítulo 3)

mostra o quanto o cliente está disposto a financiar do seu saldo devedor. Ela foi

dividida em três níveis: baixa propensão (pagamento de 85% a 100% do saldo

devedor), média propensão (financiou até 50% do saldo) e de alta propensão
(financiou de 50% a 85% do saldo devedor).

Neste estudo, quatro variáveis de propensão a financiar foram utilizadas: a do

próprio mês de inadimplência (N), a do primeiro mês anterior ao mês de

inadimplência (N-1), a do segundo (N-2) e a do terceiro (N-3).

Por exemplo, se no mês de junho o cliente foi considerado inadimplente e no mês

de maio ele pagou apenas 25% do seu saldo devedor, no mês de abril pagou 55%

do saldo e em março pagou 90% da dívida, sua propensão a financiar em N-1 foi
afta, em N-2 foi média e em N-3 foi baixa.

A expectativa é de que quanto menor a propensão a financiar, maior é a chance de

pagamento da próxima fatura. A razão para essa expectativa é que se o cliente não

teve condições de pagar no último vencimento em virtude da alta propensão, no

mês seguinte será ainda mais difícil porque o juros sobre o saldo devedor será

ainda maior relativamente àquele cliente com menor propensão a financiar.

índice de Utilização do Umite de Crédito (N, N-1, N-2, N-3)

Todo usuário de cartão de crédito tem um limite de crédito que não pode ser

ultrapassado. Caso ocorram despesas superiores ao limite estabelecido (overlimif),
seu cartão é bloqueado.

Neste trabalho, foi verificada a relação entre a utilização do limite de crédi~o e o

pagamento do saldo devedor do cliente inadimplente através da análise dos índices
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de utilização do limite nos meses N, N-1, N-2 e N-3, ou seja, no próprio mês de

ocorrência da inadimplência e nos três meses anteriores.

o índice de utilização do limite de crédito foi dividido em quatro níveis: Oa 40% de.,

utilização, 40% a 90%,90% a 100% e 100% a 130% (overfimit).

Espera-se que quanto maior o índice, menor a probabilidade de pagamento, uma

vez que o limite de crédito está relacionado à renda do cliente. Se o índice de

.utilização é alto, acredita-se que o pagamento do saldo devedor pode comprometer

a renda mensal do associado e, por essa razão, este pagamento tem menor chance
de ocorrer.

Utilização do Limite de Crédito em US$ (N, N-1, N-2, N-3)

Da mesma forma que no item anterior, o índice do limite de crédito em US$ foi

analisado como uma possível variável explicativa para a ocorrência de pagamento

no mês N+1. Este índice também foi observado no mês de inadimplência (N) e nos
três meses anteriores (N-1, N-2 e N-3).

Entretanto, este índice não foi dividido em níveis como o índice em Real. Foi

utilizada para cada mês observado uma variável dummy que identifica se esse limite

foi utilizado ou não, ou seja, verificou-se apenas se houve compra em dólar no mês

de inadimplência e nos três meses anteriores.

Em dia

Para toda conta classificada como inadimplente no mês N, verificou-se se nos

meses anteriores (N-1, N-2 e N-3) ela não possuía atrasos de pagamentos. Trata-

se, nesse caso, de três variáveis dummy, ou seja, que assumem os valores Oou 1.

Se a conta estava atrasada no primeiro mês anterior ao mês de inadimplência
observado, a variável em dia N-1 assumiu o valor O, caso contrário, se a conta
estava em dia, ela assumiu o valor 1.

Espera-se que contas que já sofreram atrasos em meses anteriores tenham

menores chances de pagamentos no próximo mês do que contas que nos últimos

três meses realizaram pagamentos normais.
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Saldo Devedor

Foi observado para cada conta estudada o saldo devedor no mês de inadimplência

(N). Este saldo foi dividido em' três categorias: até R$400,OO, de R$400,OO a. \

R$600, 00, de R$1300,00 a R$800,00 e acima de R$800,00.
I
\

A experiência mostrava que saldos devedores maiores deveriam gerar maiores

.dificuldades para pagar. Por essa razão, a priorização das contas para cobrança era

feita pelo saldo devedor, ou seja, saldos maiores eram cobrados primeiro.

Tempo de Relacionamento

Uma característica importante no processo de gerenciamento do contas a receber

de uma empresa de cartão de crédito é conhecer o tempo de relacionamento com o

cliente antes de fazer uma cobrança padrão. Espera-se que clientes inadimplentes

que tiveram um período grande de relacionamento com a empresa estejam

passando por dificuldades temporárias e que, por essa razão, têm alta probabilidade
de pagar no próximo mês.

Tempo de relacionamento alto significa comportamento anterior com pagamentos

pois, caso contrário, a conta do cliente estaria cancelada.

Para este estudo, esta variável foi dividida em duas categorias: menor ou igual a 18
meses de relacionamento e maior do que 18 meses.

Behavior Score

Uma variável que resume muito bem o comportamento do cliente ao longo da seu
relacionamento com a Instituição estudada é o behavior score. O behavior seore é

uma nota dada a cada conta do cliente que define o risco de inadimplência dela. Ela

pode ser de altíssimo risco, de alto risco, de médio risco, de baixo risco e de
baixíssimo risco.

Obviamente, espera-se que contas com alto risco de inadimplência têm maior risco

de não ter pagamentos no próximo mês do que contas com menor risco. Aliás,

algumas empresas no Brasil utilizam esta variável para priorizar as aç~~s de
cobrança.
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Entretanto, o behavior scoring é melhor utilizado para prevenir a inadimplência, na

medida em que evidencia quem são os clientes passíveis de um acompanhamento

mais próximo, que pode ser feito, por exemplo, pela diminuição dos limites de

crédito ou até mesmo pelo bloqueio preventivo dos cartões mediante algum sinal de
.maior risco.

Por outro lado, dado que já ocorreu a inadimplência, acredita-se que a predição de

pagamento da próxima fatura pode ser maximizada pela presença de outras
variáveis além da informação do behavior score.

A expectativa é de que o behavior score seja a variável mais significativa no modelo

proposto uma vez que ele já caracteriza o comportamento de pagamentos do cliente

ao longo do seu relacionamento com a instituição. Porém, espera-se que o modelo

tome-se mais significativo estatisticamente com a presença de outras variáveis não

contempladas no modelo de behavior scoring, permitindo, desta forma, maior

separação dos clientes que poderão pagar no próximo mês daqueles que não
pagarão.

4.3.3 Metodologia Estatística

A modelagem estatística utilizada foi a Análise de Regressão Múltipla. Esse modelo

permitiu identificar, através dos pesos dos parâmetros, quais' características

comportamentais dos clientes foram significativas na previsão das 'suas condições

em relação à pontualidade de pagamento no mês subsequente, ou seja, se o cliente

no mês seguinte continua em atraso ou voltou a uma condição normal para
utilização do seu cartão.

Os modelos de regressão são utilizados para estudar e estabelecer relação entre

uma variável resposta ("variável de interesse") e uma ou mais variáveis

independentes ("variáveis explicativas") através de uma função do tipo:

Y: variável de interesse que, nesse CáSO, é a situação do cliente no mês . l

subsequente ao que ele foi selecionado, isto é, se no mês após a inadimplência o
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cliente pagou as suas dívidas ou não. Se pagou, esta variável recebe o valor 1.

Caso contrário, assume o valor O.

As variáveis X1, X2, •.. , Xn são as variáveis explicativas já definidas no item anterior.

Nesse caso específico, a variável de interesse (também chamada de resposta) é

binária, ou seja, assume os valores O(mau cliente) ou 1(bom c/iente). Para variáveis

resposta binárias é recomendável a utilização de modelos de regressão logística.

Entretanto, o modelo logístico demonstrou ser menos eficiente para este estudo do

que o modelo de regressão linear múltipla. Além de ter um índice de Kolmogovov -

Smimov (também chamado de índice de separação) menor, alguns parâmetros do

,modelo de regressão logística não eram coerentes com a realidade da

administradora de cartões de crédito.

4.3.4 Resultados Empíricos

Utt'" ... do limite
0%a40% Positivo maior
40% a 90% ..... Positivo 2 - "-"

90% a 100% Positivo 3
100% a 130% Positivo menor

Behavlor Score
A Positivo maior

~_._- - .. ... B- .. .. . Positivo 2
C Positivo 3
D Positivo menor

Negativo

Tempo de Relaclonament0í-- --,
I >18 Meses I ,-,I ~~..:..P=os=itrJ:::..:·..;;.0 •.••••O%a~O%

40% a 90%
90%a 100%
100%a 130% Atraso (N-2)

Utilização do Umlte (N-3'
0%a40% Negativo
40% a 90%
90% a 100%
100%a 130%

LI ~E~m~D~~~__ ~I'_'I ..:..p=os=iti:::..:'v..;;.o•....•
Atraso (N-3'

saldo Devedor

Propensão a Financiar (N-11
Pagou Tudo Positivo maior
0%a50% Positivo interm.
50% a 85% Positivo menorAté R$400,OO Positivo Intermed.

R$400,OO-R$600,OO Positivo maior
R$600 00-R$800 00 Positivo menor Propensio a Financiar fN-2p) -,

Pagou Tudo I
0%a50%
50% a 85% L.. -"

Positivo

Utilização Umlte em US;z.$ -.,
I Sim 11'-----'-N.;.;;e.••.gat;;;;iv;.;..O;;....-.~

Tabela 4.1: Pontuação do Modelo de Collection Scorlng
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A tabela anterior mostra o modelo final obtido pelo método da regressão linear
múltipla.

Todas as variáveis do modelo são dummye os parâmetros, representados pelos

valores dentro da tabela, representam o quanto uma variável aumenta ou diminui a

.probabilidade de pagamento. Portanto, a presença de uma variável com sinal

positivo do parâmetro significa que ela aumenta a probabilidade de pagamento

daquela conta. A intensidade deste aumento é o próprio parâmetro.

Por razões de confidencialidade, os valores dos parâmetros não foram revelados.

Entretanto, a tabela 4.1 mostra se a variável influenciou positivamente ou

negativamente a probabilidade de pagamento do cliente inadimplente. Em situações

em que é necessária a comparação da intensidade da influência - e não somente

saber se é positiva ou negativa - a tabela indica qual parâmetro é mais positivo ou

negativo do que outro-Por exemplo, a utilização de Oa 40% do limite no mês N tem

influência positiva na probabilidade de pagamento maior do que as outras

categorias. Ela é seguida pela utilização de 40 a 90% e, depois, pela de 90 a 100%.

A menor influência acontece na utilização de 100 a 130% do limite de crédito.

o teste de adequação desse modelo é o de Kolmogorov Smirnov (KS)7.A estatística

KS é a maior diferença ordenada observada entre duas funções de distribuição

empíricas. Caso esse valor seja próximo de zero, diz-se que as distribuições estão

suoerpostas; caso esteja entre 40 e 60%, considera-se como duas distribuições com

bom índice de separação; se KS for próximo de 100%, afirma-se que as
distribuições são completamente independentes (veja figura 4.4 abaixo).

Portanto, quanto maior o valor de KS, maior é a eficiência do modelo em segregar

duas distribuições, que, no caso, são os bons dos maus pagadores.

7 Para mais detalhes técnicos sobre esse teste, veja Caouette, J;B. et alli. Opus clt., p. 184
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%
K-S;; 0°/0

Score

K-S;; 400/0- 60010
~

Score

'In~ PT\~"! ./ \ K-S;; 100°/0

Score

Figura 4.4: teste de adequação de Kolmogorov Smirnov

o teste de Kolmogorov e Smimov (estatística K-S) mostra que a separação desse

modelo é de 48%. Esse resultado pode ser considerado bom, uma vez que modelos

dessa natureza considerados viáveis devem ter separação entre 40% e 60%. É

bastante comum encontrar bons modelos com separação de 40 a 50%8.

A figura 4.5 mostra a distribuição de freqüência dos dois grupos de contas (de bons

pagadores e de maus) analisadas por faixa de escore. Percebe-se que a maior

concentração de maus pagadores encontra-se nas primeiras faixas de escore (de

000 a 060), enquanto que a maior proporção de bons pagadores encontra-se nas

faixas superiores (060-130).

Percebe-se, entretanto, que existe uma região de superposição dos dois grupos (de

050 a 080) em que é difícil definir se uma conta pertence a um grupo ou outro. Este

resultado mostra que o modelo não fomece uma total separação dos dois grupos.

Ao se analisar a figura 4.6, é mais fácil verificar o grau de separação do modelo.

Esse gráfico mostra a distribuição de freqüência acumulada por faixa de escore dos

dois grupos analisados. Percebe-se que até o escore 030, a proporção de maus

pagadores é bem maior do que a de bons. Até o escore 050, embora a proporção

de bons pagadores cresça, ela não supera 10% (escore menor ou igual a 050).

8 Cordell, L. et alli. Opus clt., p, 125
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Da mesma maneira, escore superior à faixa de 075-080 tem apenas 10% de maus

pagadores e, acima de 100, eles praticamente não aparecem.

Portanto, para as faixas de escores extremas, o modelo fornece boa separação de

bons e maus pagadores. A região central, entretanto, é que não permite identificar a

qual grupo pertenceria uma determinada conta. Fazê-lo, teria uma alta probabilidade

de erro.

BOM
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o.~
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o
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CLASSE DE SCOItE

Figura 4.5: Distribuição dos bons e maus clientes por escore

o 0,8.4{

º':::>m 0,6

~
Õ 0,4,,/l.

CLASSE DE SCORE

Figura 4.6: Distribuição acumulada dos bons e maus clientes por escore
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Com este resultado, foi possível dividir os escores em cinco categorias, como
segue:

Classificação Risco de Não Pagamento Escores

COBO Altíssimo 000 a 029

COB 1 Alto 030 a 049

COB2 Médio 050 a 074

COB3 Baixo 075 a 099

COB4 Baixíssimo 100 a 130

-Tabela 4.2- Classlficaçao dos Escores do Modelo

Para comprovar a validade desse modelo, estabeleceu-se o seguinte critério: se

bons pagadores foram classificados como COB O ou COB 1, assumiu-se

classificação incorreta. Da mesma forma, se um bom pagador foi classificado como
COB 3 ou COB 4, também foi considerado erro.

A tabela abaixo (4.3) mostra a distribuição dos bons e maus pagadores por

classificação de risco de não pagamento. Observa-se que 10% «391+1175)/15.659)

dos bons pagadores foram classificados como maus (COB O e COB 1) e 20%

«2.602+289)/14.454) dos maus pagadores foram classificados como bons.

Portanto, 15% das 30.113 contas consideradas foram classificadas erroneamente.

Classif. COBO COB1 COB2 COB3 COB4 Total

Bons 391 1.175 5.481 7.046 1.566 15.659

Maus 4.336 3.614 3.613 2.602 289 14.454

Total 4.727 4.790 9.096 9.651 1.859 30.113

. . . -Tabela 4.3 - Dlstnbulçao dos Bons e Maus por Escore
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'A zona de superposição é a região compreendida pela classificação COB 2, que

representa 30% (9.096/30.113) da amostra. Nela, não é possível decidir se uma

conta pertence a um bom ou mau pagador, pois 35% dos bons pagadores e 25%

dos maus encontram-se com essa classificação.

'.É importante salientar que o objetivo da construção do modelo de col/ectíon scoring

é identificar segmentos em que se possam traçar estratégias de cobrança

diferenciadas. O resultado acima (da tabela 4.3.5.2) revela que podem existir pelo

menos três estratégias: uma para as classificações COB O e COB 1, que revelam os

verdadeiros maus pagadores, outra para as classificações COB 3 e COB 4, que

apontam os melhores pagadores e, finalmente, outra estratégia para a classificação

COB 2, que mistura bons com maus pagadores.

Estas estratégias foram definidas e adotadas para um estudo piloto com o objetivo

de validar ainda mais o modelo proposto. Foram separadas 13.735 contas na faixa

de atraso de 20 a 50 dias no período de 05 a 18 de março de 2000. Elas foram

escoradas pelo modelo proposto e classificadas em cada uma das categorias de

risco de não pagamento. Em seguida, cada conta passou pela estratégia de

cobrança adotada para cada classificação de risco.

Resultados das estratégias

o resultado descrito na tabela 4.4 abaixo permite analisar a eficiência do modelo de

collectíon scoring para a empresa estudada. Percebe-se que das 3.926 contas

classificadas como COB O e COB 1 (alto risco), e nas quais foram aplicadas

estratégias mais "agressivas" de cobrança (como a oferta imediata do parcelamento

da dívida), 53% delas fizeram acordos e 32% pagaram. Por outro lado, das 5.111

contas que foram classificadas como sendo de baixo risco (COB3 e COB 4), 53%

pagaram suas dívidas e apenas 18% delas fizeram acordos.
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De / Para Pagamento Acordo Rolaqem Total

COB 0/1 1.271 2.080 575 3.926

COB2 2.379 1.758 561 4.698

'COB 3/4 3.914 945 252 5.111

Total 7.564 4.783 1.388 13.735

Tabela 4.4 - Migração das contas escoradas pós implementação
das estratégias

Outro ponto a ser destacado é que se fosse aplicada a mesma estratégia para todos

os níveis de risco (do COB O a COB 4), era de se esperar que a taxa de rolamento

para atraso superior a 50 dias fosse muito maior para os níveis de risco alto e
altíssimo do que o rolamento dos níveis baixo e baixíssimo.

Entretanto, com a aplicação de estratégias diferenciadas para cada nível de risco, o

rolamento para a outra faixa de atraso manteve-se aproximadamente igual para os

níveis de risco nos dois extremos (alto e baixo risco). Enquanto para COB O e COB

10 rolamento foi de 6%, em COB 3 e COB 4, o rolamento foi de 5%. Isso mostra

que a estratégia adotada para as contas com alto risco estão sendo eficazes no que

se refere a evitar a rolagem para a outra faixa de atraso e, por conseqüência, o

aumento no nível de provisão para devedores duvidosos.

Ressalta-se, ainda, a confirmação de que o nível de risco médio (COB 2) concentra-

se realmente numa zona de superposição. Das 4.698 contas que receberam essa
classificação, 51% pagaram e 37% fizeram acordos. Além disso, cerca de 12%

rolaram. Percebe-se, portanto, que é uma situação em que o modelo proposto

realmente não conseguiu prever se essas contas pertencem ao grupo de alto ou de

baixo risco, e, por isso, recebeu a classificação de médio risco. Embora o resultado

esteja bastante coerente com o modelo- pois não se esperava das contas

classificadas como coa 2 um comportamento mais específico de pagamentos ou

de acordos - há ainda uma oportunidade nessas contas de identificar mais variáveis

que possam melhor definir o comportamento delas e acrescentá-Ias no modelo de
modo a melhorara separação obtida.
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Algumas das possíveis variáveis que poderiam pertencer ao modelo seriam os

resultados das próprias ações de cobrança, como por exemplo: o cliente foi

localizado com facilidade; quantas vezes foi acionado antes fazer um pagamento ou
um acordo; foi dado desconto etc. . \

(

4.3.5 Análise das Variáveis que entraram no modelo

Behavior Score

o behavior score é uma nota dada a cada conta do cliente que define o risco de

inadimplência dela. Ela pode ser de altíssimo risco (E) - que não entrou no modelo

- de alto risco (D), de médio risco (C), de baixo risco (8) e de baixíssimo risco (A).

Cada uma das variáveis dummy de behavior score entrou com sinal positivo, sendo

que o valor do parâmetro aumenta na medida em que o risco de inadimplência é

menor. Era de se esperar que o behavior score A, que é o de menor risco, tivesse o

maior valor de parâmetro associado, enquanto que as outras notas de

comportamento do cliente apresentassem parâmetros inferiores ao da nota A. O
resultado, portanto, é coerente com a expectativa.

Entretanto, o behavior score de altíssimo risco (E) não aparece no modelo. A

expectativa era de que realmente não aparecesse, mas se fosse o caso de .ser

incluído, esperava-se que fosse com sinal negativo, ou seja, diminuindo a
probabilidade de pagamento.

índice de Utilização do Umite

Esse índice reflete o quanto do limite de crédito foi utilizado pelo cliente. Essa

variável apareceu em três situações: no próprio mês de inadimplência (N), em dois

meses anteriores (N-2) e no terceiro mês anterior (N-3)ao mês de inadimplência.

Para o mês de inadimplência (N), todos os agrupamentos entraram no modelo: 0%

a 40%; de 40% a 90%; de 90% a 100% e de 100% a 130%: todos com parâmetro
de sinal positivo.
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Para o segundo mês anterior (N-2) ao mês de inadimplência, apenas o

agrupamento de 40% a 90% de utilização do limite entrou no modelo com o
parâmetro negativo.

.. \
O terceiro mês anterior (N-3) ao mês de ínadimpíência também apresentou um

, I

'.único agrupamento significativo: de O a 40% com 'parâmetrotambém negativo.

Para o primeiro mês de inadimplência (N), o resultado é consistente com o esperado

.pois quanto menor a utilização do limite de crédito, mais positivo é o parâmetro, o
que aumenta a probabilidade de pagamento.

Entretanto, para os meses anteriores (N-2) e (N-3), os parâmetros estimados não

corresponderam às expectativas porque apenas os menores níveis de utilização do

limite (40 a 90% para o mês N-2 e O a 40% para o mês N-3) entraram no modelo e

com sinal negativo, ou seja, piorando a probabilidade de pagamento.

índice de Utilização do Limite em US$

Esse índice é muito similar ao anterior, com a diferença de que a moeda utilizada

agora é o Dólar. Além disso, é importante lembrar que essa variável não está
dividida em níveis como o índice anterior. Sua informação é do tipo dummy, ou seja,
o índice foi utilizado ou não.

No modelo, essa variável é significativa apenas no mês de inadimplência (N) e

influencia negativamente a probabüidade de pagamento, pois seu parâmetro é
negativo.

Esse resultado é consistente com o esperado para o mês N, pois o fato de haver

despesa em dólar diminui a probabilidade de pagamento da fatura no próximo
vencimento.

Para os meses anteriores, entretanto, esperava-se também que houvesse uma

influência da utilização do limite em dólar na probabilidade de pagamento da
próxima fatura, o que não ocorreu.
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Saldo devedor

Essa variável representa o saldo devedor no mês de inadimplência (N), dividido em

três categorias: até R$400,OO, de R$400,OO a R$600,OO, de R$600,OO a R$800,OO
, I

(todos esses entraram no modelo com valor positivo) e acima de R$f:OO,OO,que não

'entrou no modelo.

Este resultado surpreende em parte. O fato do saldo devedor acima de R$800,OO

'não afetar positivamente a probabilidade de pagamento e o saldo entre R$600,OO e

R$800,OO ter parâmetros menores do que as outras categorias (até R$400,OO e

entre R$400,OOe R$600,OO) é consistente com o esperado, pois a hipótese é de

que maiores saldos aumentam a dificuldade de pagamento.

o que surpreende um pouco, é o fato do parâmetro para a categoria de menor saldo

(até R$400,OO) ser menor do que o parâmetro da próxima categoria (R$400,OO a

R$600,OO), quando na realidade se esperava o inverso.

Em dia

É uma variável que define se a conta estava em dia em meses anteriores ao mês de

inadimplência. No modelo, aparecem as variáveis em dia no segundo mês anterior

(N-2) ao mês de inadimplência, com parâmetro iguala +6, e no terceiro mês anterior

(N-3), com parâmetro igual a +3.

o resultado é bastante consistente com o esperado, pois estar em dia com os

pagamentos anteriores influencia positivamente a probabilidade de pagamento da

próxima fatura.

Tempo de relacionamento

É a variável que identifica se o cliente tem mais ou menos de 18 meses de

relacionamento com a Instituição. Para clientes há mais de 18 meses, o parâmetro

do modelo é positivo.

Esse resultado também atende às expectativas, pois cliente com maior tempo de

relacionamento é um indicador de que a chance de pagamento no p~.óximo

vencimento é maior se comparada com clientes de menor tempo de relacionamento.
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Propensão a financiar

A propensão a financiar mostra o quanto o cliente está disposto a financiar do seu

saldo devedor. Ela foi dividida em três níveis: baixa propensão (pagamento de 85%, \

( a 100% do saldo devedor), média propensão (financiou até 50% do saldo) e de alta

propensão (financiou de 50% a 85% do saldo devedor).

Para o mês anterior (N-1) ao mês de inadimplência, o parâmetro para baixa

propensão é positivo e menor do que o parâmetro para a média propensão, que

também é positivo e o maior de todos. A alta propensão apresentou parâmetro
positivo, porém, menor do que os outros dois.

Para o segundo mês anterior (N-2) ao mês de inadimplência, apenas a baixa

propensão entrou no modelo com parâmetro também positivo.

Os parâmetros estimados são absolutamente consistentes com as expectativas,

uma vez que é esperada menor probabilidade de pagamento espontâneo para
quem tem maior propensão a financiar.
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5.CONCLUSÃO
o trabalho aqui apresentado mostrou a importância do modelo de col/ecfíon scoring

(modelo de cobrança) para o gerenciamento estratégico da carteira de

.inadimplentes, que, por sua vez, é fundamental para a administração do risco de

crédito ao consumidor.

o capítulo 2 caracterizou a operação de crédito ao consumidor, mostrando as

diferenças em relação ao empréstimo comercial. O empréstimo ao consumidor, em

especial o de cartões de crédito, é um negócio de altos volumes e de alto risco, e,

por essa razão, necessita de ferramentas estatísticas que auxiliem na tomada de

decisões, que são realizadas diariamente, sejam para aceitar ou rejeitar propostas

de empréstimos, aumentar ou diminuir limites de crédito, autorizar ou não compras

com cartões de crédito etc.

Mais especificamente, e pouco discutido pela literatura nacional e internacional, o

capítulo 2 procurou evidenciar a necessidade do modelo de collecfion scoring como

ferramenta para a administração da carteira de inadimplentes, uma vez que a

inadimplência, nas operações de crédito ao consumidor, é uma realidade e, então,

também precisa de uma gestão profissional e estratégica.

No capítulo 3, foi discutido com mais detalhes o problema da inadimplência no

Brasil, pertíndo de um panorama generalizado e depois particularizando para o

negócio de cartões de crédito até, finalmente, chegar à administradora aqui

estudada. Nesse capítulo, é reforçada a necessidade da gestão estratégica do risco

de crédito e são apresentadas algumas propostas e iniciativas adotadas pelo

mercado e pelo governo, em particular o Banco Central, no sentido de diminuir a

inadimplência no Brasil.

No capítulo 4 é apresentado, primeiramente, a maneira pela qual a empresa, objeto

deste estudo, vem gerenciando de forma profissional sua carteira de inadimplentes.

Dentro dessa administração estratégica, destaca-se o modelo de col/ecfíon scoring.

É nesse capítulo que o modelo de cobrança é discutido com mais profundidade,

mostrando os passos desde a concepção, passando pelo desenvolvimento, até

chegar à ímplementação e manutenção do modelo.
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Mais do que isso, o capítulo 4 mostra com detalhes como foi aplicado o modelo de

collecfion scoring na administradora de cartões de crédito aqui estudada, e quais os

resultados alcançados, evidenciando sua eficiência no gerenciamento da carteira de

inadimplentes, em particular, na administração do frade-off existente entre a receita

.de financiamento e a provisão para devedores duvidosos.

, ,
, \

(

Em termos de perspectivas, espera-se um crescimento do crédito ao consumidor,

no Brasil, em virtude da estabilidade econômica que o país está vivendo e da

iniciativa governamental de redução das taxas de juros praticadas pelas instituições

financeiras e de empréstimos. Outro argumento que dá suporte a essa afirmação

são os dados publicados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)

que revelam uma mudança positiva na faixa salarial da população urbana com

rendimento, de acordo com a tabela 5.1.

Distribuição de renda por faixa salarial
(em milhões de pessoas)

Salários mínimos 1992 1993 1995 1996 1997

O a 1,0 17,6 18,1 14,2 13,2 14,6

De 1,1 a 3,0 21,9 20,8 21,9 21.4 21,6

. De 3,1 a 5,0 6,6 7,2 8,8 9,7 10,3

Mais que 5,0 7,5 9,1 13,6 14,9 14,1

Total da população urbana com 53,6 55,2 58,5 59,2 60,5
rendimento

Fonte: PNADe PanoramaSetorial (1999)
Obs: 1994 não disponível

Tabela 5.1

Mesmo não tendo informações dos anos de 98 e 99, é satisfatório, do ponto de vista

de aumento de crédito ao consumidor, o resultado mostrado pela tabela 5.1, pois os

dados sugerem um deslocamento da faixa salarial entre O e 1 salário mínimo para o

intervalo entre 1,1 e 3 salários mínimos, e da faixa de 3,1 a 5 salários para o

segmento com rendimento acima de 5 salários mínimos. O intervalo entre 1,1 e 3

salários mantém-se relativamente constante ao longo do período.
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Como o público alvo para as administradoras de cartões de crédito ainda se

encontra na faixa de 3,1 a 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos1, é de

se esperar, também, um crescimento da utilização de cartões de crédito nessas

faixas, pois ainda há mercado a ser explorado, principalmente na faixa de 3 a 5 a
r

.salários (veja tabela 5.2).

Mercado Potenclalde Cartões

Número de portadores de cartões Mercado de
baixa renda

Renda Potencial total Potencial já explorado Penetração Potencial
(sal min) (em milhões)* (em milhões) (em o/~) (em milhões)
O a 1,0 13 O 0,0 O

De 1,1 a 3,0 25 ° 0,0 12

De 3,1 a 5,0 11 3 27,3 8

Mais que 5,0 16 10 62,5 O

Total 65 13 20,0 20
Fonte: CSU CardSystem e Panorama Setorial (1999)

* Projeção para o ano 2CX)()

Tabela 5.2

Todo esse cenário, aliado aos sinais de aumento do profissionalismo da gestão

estratégica do risco de crédito no Brasil, geram expectativas de queda da

inadimplência, como já vêm apontando alguns indicadores da SERASA. No período

de janeiro a março de 2000, o número de protestos de pessoa física recuou 24,4%.

Em relação ao mesmo mês de 1999, a queda de protestos foi de 27,3%.

Entretanto, a inadimplência nunca desaparecerá e, por essa razão, esse "fantasma"

continuará "assombrando" as organizações que concedem crédito ao consumidor. O

maior exemplo, que confirma essa afirmação, são os Estados Unidos: um país com

baixas taxas de juros, elevado saldo de crédito ao consumidor, baixo desemprego,

1 Panorama Setorial e Gazeta Mercantil, Análise Setorlal- cenõe« de Crédito e Débito, 1999. P. 38
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é, no entanto, o país que contém as melhores empresas administradoras de
carteiras de inadirnplentes"

, \. \
(

(

Portanto, o gerenciamento da carteira de inadimplentes é uma necessidade real, e,

neste trabalho, pôde-se demonstrar o potencial do modelo de collecfion scoring

como ferramenta para a administração dessa carteira, dentro de uma abordagem
profissional e estratégica.

.Embora esse potencial ainda seja pouco explorado, a expectativa é de que haja um

avanço nesse sentido no Brasil, em virtude da própria necessidade aqui discutida e

das mudanças rápidas que vêm ocorrendo nas tecnologias de informação, bem

como no desenvolvimento de técnicas estatísticas para exploração e análise de

dados (data mining). Essas mudanças deverão auxiliar, ainda mais, as instituições

financeiras e de empréstimos a utilizarem os conceitos apresentados neste trabalho,

assim como outros mecanismos que venham a ser incorporados às práticas de
gestão do risco de crédito.

2 Afirmação baseada em experiências adquiridas no mercado nacional e internacional e, também, em discussões
com .proflSSionais do mercado de crédito ao consumidor.
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