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Escrevo essas linhas sem medo de como você pode interpretar

Um chamado, tá tudo acordado, o bonde tá forte nóis veio cobrar

Do ouro ao conhecimento não vai ter lamento e eu vou te mostrar

Minha história é contada oralmente, não adiantou cê querer apagar

De boca a boca nóis vamo contando um levante a armando para dominar

O Chamado – Bia Ferreira 

Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigg

Rich nigga, poor nigga, house nigga, field nigga

Still nigga, still nigga

You wanna know what's more important than throwin' away money at a strip club? 

Credit

The Story of O.J. – JAY-Z



RESUMO

Esta pesquisa investiga como algoritmos sociais inclusivos são construídos por meio

do  processo  de  inclusão  financeira  que  a  fintech Conta  Black  promove.

Considerando o desenvolvimento de um sistema de pontuação de crédito próprio,

algoritmos  sociais  inclusivos  são  vistos  como  tecnologias  desenvolvidas  com  o

objetivo de promover a inclusão de grupos populacionais que tradicionalmente são

preteridos. Embasam este estudo revisões de literatura sobre Inclusão Financeira,

Tecnologias  Algorítmicas  e  Teoria  Crítica  Racial  (TCR),  e,  para  seu

desenvolvimento, foram realizadas cinco entrevistas com pessoas relacionadas ao

processo  de  inclusão  financeira  que  a  Conta  Black  promove,  as  quais  foram

transcritas  e  codificadas  no  software  Atlas  TI©,  seguindo  princípios  da  TCR

(CRENSHAW  et  al.,  1995;  DELGADO;  STEFANCIC,  2017) e  racismo  estrutural

(ALMEIDA,  2019).  A  pesquisa  identificou,  no  contexto  do  caso  estudado,  três

elementos necessários para a construção de algoritmos sociais inclusivos tais como

sistema  de  pontuação  de  crédito:  fazer  parte  da  realidade  a  ser  incluída,

compreender  e  aprofundar  os  conhecimentos  sobre  esta  realidade,  e  combinar

camadas de análise humana com análise automatizada.

Palavras-chave: inclusão financeira, tecnologias algorítmicas, teoria crítica racial.



ABSTRACT

This  research  investigates  how  inclusive  social  algorithms  are  built  through  the

financial  inclusion  process  promoted  by  fintech  Conta  Black.  Considering  the

development of an own credit score system, inclusive social algorithms are seen as

technologies developed with the aim to promote the inclusion of population groups

that are traditionally neglected. This study is based on literature reviews on Financial

Inclusion,  Algorithmic  Technologies  and  Critical  Race  Theory  (CRT),  and,  for  its

development,  five  interviews  were  conducted  with  people  related  to  the  financial

inclusion process that Conta Black promotes, which were transcribed and coded in

Atlas TI © software, following CRT principles (CRENSHAW et al., 1995; DELGADO;

STEFANCIC, 2017) and structural racism (ALMEIDA, 2019). The research led to the

identification, in the context of the studied case, three necessary elements regarding

the construction of inclusive social algorithms such as a credit score system: being

part of the reality to be included, understanding and increasing knowledge about this

reality, and combining layers of human analysis with automated analysis.

Keywords: financial inclusion, algorithmic technologies, critical race theory.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa busca compreender como algoritmos sociais são construídos a partir           

da experiência de desenvolvimento de um sistema de pontuação de crédito próprio            

por parte da Conta Black, fintech de protagonismo negro baseada em São Paulo,             

que atua desde 2017 desenvolvendo mecanismos para promover uma efetiva          

inclusão financeira de seu público, significativamente formado por pessoas negras e           

empreendedores. Definindo-se algoritmos sociais inclusivos como mecanismos de        

análise humana que, de diferentes formas, integram-se à tecnologia algorítmica          

usual dos serviços financeiros, a unidade de análise deste estudo é o processo             

inclusivo que a Conta Black promove a reboque do desenvolvimento tecnológico           

algorítmico. 

A população brasileira, de acordo com a metodologia do Instituto Brasileiro de            

Geografia e Estatística (IBGE), é classificada nos seguintes grupos de cor ou raça:             

branca, preta, parda, amarela e indígena. O Instituto considera que o grupo formado             

por pretos e pardos configura a população negra ou afrodescendente. A Pesquisa            

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) contínua de 2017, que no tocante à             

classificação por cor ou raça segue a metodologia do IBGE, chama atenção para             

uma das dimensões em que o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta: a                

desigualdade racial. O abismo que separa os brancos dos negros ganha dimensões:            

enquanto a renda média dos brancos é R$ 2.814, a dos pardos é R$1.606 e a dos                 

pretos R$ 1.570 – ambas menos de 60% correspondente à primeira. A distribuição             

de riqueza aprofunda mais ainda a cisão social. De acordo com a PNAD contínua de               

2015 , apesar dos negros e pardos representarem mais da metade da população na             1

época (54%), a sua participação no grupo do decil mais pobre correspondia a três              

quartos (75%). Já no percentil mais rico da população brasileira, os negros            

correspondiam a menos que um quinto (17,8%), enquanto os brancos ocupavam           

80% desta posição. A desigualdade entre brancos e negros ganha mais contornos            

quando se analisam dados sociais para além dos macroeconômicos: 4,7% do           

1 Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/os-dados-que-mostram-a-desigualdade-entre-branco    
s-e-negros -no-brasil/. Acesso em 7 ser. 2019. 

https://exame.abril.com.br/brasil/os-dados-que-mostram-a-desigualdade-entre-brancos-e-negros-no-brasil/
https://exame.abril.com.br/brasil/os-dados-que-mostram-a-desigualdade-entre-brancos-e-negros-no-brasil/


12 

quadro executivo das maiores empresas do Brasil é composto por pessoas negras ;            2

75% das vítimas de homicídio no país são pessoas negras ; e mulheres negras são              3

66% das vítimas de violência obstétrica . 4

Nesse contexto, a presente pesquisa tem uma aspiração otimista: aprofundar o           

entendimento sobre o processo de inclusão que a Conta Black promove para            

enfrentar tal cenário, proporcionando acesso a serviços bancários e financeiros.          

Segundo seus criadores, a “ideia é que todas as pessoas tenham acesso a serviços              

bancários sem burocracia e educação financeira, por meio de ferramentas simples,           

para que o crédito não se torne um inimigo”5. O pano de fundo da pesquisa são duas                 

problemáticas com ótica racial: exclusão financeira e vieses de tecnologias          

algorítmicas. 

A primeira será trabalhada no diapasão da exclusão financeira a partir do (possível)             

racionamento de crédito com motivações discriminatórias raciais, aprofundado no         

contexto brasileiro pelo economista Marcelo Paixão por meio da pesquisa “Acesso           

dos Empreendedores Afro-brasileiros ao Sistema de Crédito” (2017a, 2017b).         

Desenvolvida entre 2013 e 2016 pelo Laboratório de Análises Econômicas,          

Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais (LAESER) da Universidade          

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio do Banco Interamericano de            

Desenvolvimento (BID), e coordenada pelo economista Marcelo Paixão, à época,          

coordenador do LAESER e professor do Instituto de Economia da UFRJ, a pesquisa             

entrevistou cerca de mil microempreendedores individuais (MEIs), a fim de explorar           

o perfil de acesso à crédito por grupo de cor de pele destes microempreendedores.              

Uma de suas conclusões principais foi que a negação do crédito por parte das              

instituições financeiras pode se associar a mecanismos discriminatórios, tais como          

estereótipo e o preconceito. 

2 Mais informações disponíveis em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04      
/Perfil_social_racial_genero_500empresas.pdf. Acesso em 7 set. 2019. 
3 Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-no-pais-sao-    
negras-ap onta-atlas-da-violencia,70002856665. Acesso em 12 set. 2019. 
4 Disponível em: https://www.almapreta.com/editorias/realidade/segundo-ministerio-da-saude-62-8-    
das-mulheres -mortas-durante-o-parto-sao-negras. Acesso em 12 set. 2019. 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Perfil_social_racial_genero_500empresas.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/Perfil_social_racial_genero_500empresas.pdf
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-no-pais-sao-negras-aponta-atlas-da-violencia,70002856665
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,75-das-vitimas-de-homicidio-no-pais-sao-negras-aponta-atlas-da-violencia,70002856665
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/segundo-ministerio-da-saude-62-8-das-mulheres-mortas-durante-o-parto-sao-negras
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/segundo-ministerio-da-saude-62-8-das-mulheres-mortas-durante-o-parto-sao-negras
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Da mesma forma que Paixão se baseia na metodologia de classificação de grupos             

de cor ou raça do IBGE apresentados anteriormente, este trabalho partirá desta            

classificação. Assim, quando referidas a população negra ou afrodescendente do          

Brasil, o recorte dado é o grupo populacional formado pela classificação do IBGE de              

pardos e pretos. É importante atentar para o fato que tal escolha de terminologia              

relativa à cor de pele foi determinada em função de uma possível ambiguidade com              

o conceito de raça, que será explorado mais adiante. 

A segunda problemática diz respeito a um cenário que, há alguns anos, vem se              

delineando e ganhando robustez acadêmica, que são os efeitos diretos e indiretos            

das tecnologias digitais na sociedade, potencialmente alavancando injustiças,        

especificamente no tocante a grupos populacionais historicamente alvo de         

tratamento desigual desvantajoso. Neste sentido, o eixo da reflexão se dará em            

torno da crítica à sistemas de pontuação de crédito, levantada por Danielle Citron e              

Frank Pasquale (2014) em seu artigo pioneiro The Scored Society, como algoritmos            

herméticos e opacos que podem influenciar o destino econômico de milhões de            

indivíduos. Tal crítica se dá no âmbito de uma reflexão crescente acerca de efeitos,              

não necessariamente justos para determinadas populações, que o uso desmedido          

de algoritmos embasados em modelos matemáticos estatísticos, nas mais diversas          

esferas da sociedade, pode levar (BENJAMIN, 2019; BROUSSARD, 2018; O’NEIL,          

2016; PASQUALE, 2015) . 

A proposta de investigar a atuação da Conta Black a partir do cruzamento entre              

inclusão financeira e vieses de tecnologias algorítmicas deriva do fato de que,            

enquanto uma fintech – startup que presta serviços financeiros –, a iniciativa está             

desenvolvendo um sistema de pontuação de crédito próprio com o objetivo de            

mitigar os vieses que tais sistemas geralmente apresentam. No âmbito desta           

pesquisa este esforço é identificado como a construção de um algoritmo social            

inclusivo, que diz respeito a um processo de desenvolvimento tecnológico que parte            

da ciência dos efeitos perversos de determinada tecnologia, e que usa este            

conhecimento para integrar mecanismos de análise social à tecnologia algorítmica          
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digital para incluir o público preterido pelas ferramentas algorítmicas convencionais,          

no caso, sistemas de pontuação de crédito. 

Assim, objetivo desta pesquisa é, por meio do estudo sobre o processo de             

construção do sistema de pontuação de crédito próprio da Conta Black, caracterizar            

o processo de inclusão financeira promovido por uma fintech de protagonismo negro,            

identificando quais mecanismos algorítmicos sociais inclusivos são desenvolvidos e         

acionados neste processo. Para isso, a pergunta norteadora será: Como algoritmos           

sociais inclusivos são construídos? 

A perspectiva adotada na pesquisa foi a Teoria Crítica Racial (TCR), um marco             

interdisciplinar que debate raça tanto do ponto de vista da construção de            

comunidades por empatia étnico-racial, quanto das opressões e dominações de          

diferentes grupos raciais (CRENSHAW et al., 1995; DELGADO; STEFANCIC, 2017;          

HARRIS, 2015). Com origem nos Estados Unidos (EUA) na segunda metade do            

século XX – mas com uso e aplicação em diversas áreas do conhecimentos nos              

mais diferentes contextos (BENJAMIN, 2019; FURNER, 2007; HATCH, 2016;         

HOLLINS, 2015; NOBLE, 2018; SILVA, 2019; WILLIS, 2017) – a TCR parte da             

noção de que o racismo por padrão embasa a construção das relações sociais, a fim               

de compreender as dinâmicas de poder que perpassam tais relações para           

transformá-las. O uso da TCR enquanto uma Teoria Crítica Social, que objetiva            

contribuir efetivamente para a promoção de mudanças sociais (TUKUFU ZUBERI,          

2016)  vai ao encontro da atuação e objetivos da Conta Black, uma vez que a fintech                

busca promover a inclusão financeira por meio de uma ressignificação da relação de             

seu público com o dinheiro. 

Contudo, faz-se necessário pontuar que, no tocante ao uso da TCR como            

perspectiva teórica que embasa este trabalho, nem todos seus aspectos serão           

aplicados. A crítica ao liberalismo e à transferência de responsabilidades sociais           

para indivíduos, distribuída de forma desigual (BELL; DELGADO; STEFANCIC,         

2005) , por exemplo, embora seja fundamental para refletir a intersecção entre           

racismo e relações de poder, não será adotada. Em que pese a formação da              

pesquisadora ser em Ciências Econômicas e, um dos temas desta pesquisa ser            
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inclusão financeira, o objetivo da pesquisa de analisar processos de          

desenvolvimento de tecnologias inclusivas e o fato da mesma configurar uma           

Dissertação de Mestrado, com um período de tempo relativamente restrito, fez com            

que a aplicação da TCR se desse por meio de alguns princípios específicos:             

ordinariedade do racismo, construção social da raça, e importância das narrativas           

(DELGADO; STEFANCIC, 2017). 

A ordinariedade do racismo, conforme mencionado anteriormente, refere-se a         

presença ubíqua do racismo bem como sua força opressiva e seus efeitos em todas              

as relações sociais das pessoas negras (CRENSHAW et al., 1995; DELGADO;           

STEFANCIC, 2017). Este princípio relaciona-se ao conceito de lógica branca          

(TUKUFU ZUBERI, 2016), que remete à noção (explícita ou implícita) de privilégios            

que pessoas brancas têm em relação às negras. O princípio de construção social da              

raça remonta ao processo histórico de diáspora africana forçada no contexto das            

grandes navegações e colonização do continente americano , por meio do qual a            5

concepção do negro enquanto uma raça diferente da branca foi construído, e a qual              

é atribuída menos valor. Deste princípio decorre a noção de sociedade racializada,            

formada por grupos que, dependendo da cor de pele, aplicam-se e desenvolvem-se            

dinâmicas sociais diferentes (CRENSHAW et al., 1995; DELGADO; STEFANCIC,         

2017). O terceiro princípio da TCR adotado neste estudo, importância das narrativas,            

refere-se ao instrumento usado para identificar opressões raciais e desvelar a           

opacidade dos mecanismos sociais que as movem. Sobre isso, Derrick Bell, um dos             

principais precursores da TCR, afirmou “see things as they really are, you must             

imagine them for what they might be” (1995, p. 898). 

O estudo será estruturado a partir do uso da metodologia qualitativa, contando com             

duas etapas metodológicas: revisão de literatura e estudo de caso da experiência de             

desenvolvimento de sistema de pontuação de crédito próprio da Conta Black. A            

segunda etapa será conduzida a partir da concepção de estudo de caso único             

instrumental de Stake (1995), na qual o caso é visto como meio para viabilizar a               

5 Não que esta seja a origem específica de tal princípio, como pondera Bell (1995), mas é um grande                   
marco. 
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compreensão do processo analisado, ou seja, a promoção de inclusão financeira a            

públicos específicos através do desenvolvimento de tecnologia. 

A escolha pelo caso estudado se deve a sua singularidade: sendo uma das poucas              

fintechs encabeçadas por pessoas negras em um país cuja maioria da população é             

negra, que tem como um de seus objetivos propiciar crédito para empreendedores            

negros desenvolvendo novas tecnologias, este caso converge diferentes aspectos         

que permitem construir novos significados sobre a inclusão financeira por meio de            

desenvolvimento tecnológico. Além disso, a escolha do caso se deu também por            

questões pessoais, para que a pesquisadora – feminista branca, hétero, cisgênero,           

de classe média e filha de pai boliviano – aprofundasse sua caminhada de             

desconstrução das matrizes opressoras que incidem sobre o tecido social,          

identificando e reconhecendo seu papel como vetor da propagação da lógica branca            

para contribuir em sua mitigação.  

A dissertação está dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro esta introdução. O             

segundo contempla a revisão de literatura, que foi dividida em três partes: Inclusão             

Financeira, Tecnologias Algorítmicas e Teoria Crítica Racial. A primeira parte          

apresenta um panorama acerca da construção do conceito de inclusão financeira           

adotado neste trabalho, bem como um posicionamento em relação às tecnologias de            

informação e comunicação (TICs). A segunda explora efeitos de aplicação de           

tecnologias algorítmicas na sociedade promovendo e, eventualmente, aprofundando,        

desigualdades presentes na sociedade. A terceira parte da revisão de literatura,           

dedicada a TCR, apresenta os princípios desta perspectiva teórica que foram           

adotados para analisar o caso selecionado. 

Na sequência, o terceiro capítulo apresenta a metodologia do estudo, explorando o            

processo de escolha do caso e detalhando o método de coleta e de análise dos               

dados. O capítulo seguinte apresenta os dados coletados e a análise dos resultados             

encontrados, iniciando por um detalhamento da origem da Conta Black, bem como            

de seus objetivos, seguido pelo estudo de três categorias de análise identificadas a             

partir da revisão bibliográfica: Exclusão Financeira, Serviços Financeiros Inclusivos e          
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Algoritmos Sociais Inclusivos. Por fim, um último capítulo com considerações finais           

encerra a dissertação. 

Acredita-se que este estudo pode fornecer insights para repensar aspectos de           

inclusão financeira e desenvolvimento de tecnologias algorítmicas que objetivem         

minimizar desigualdades existentes na sociedade e não reproduzir preconceitos. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. INCLUSÃO FINANCEIRA 

O debate em torno do tema inclusão financeira tem se intensificado nos últimos             

anos. Como consolidação de um conceito pode-se afirmar que é uma construção            

recente, porém suas raízes remontam a um cenário de algumas décadas de            

iniciativas de microcrédito e microfinanças como ferramentas para a redução da           

pobreza (DE ANDRADE; DINIZ, 2016; DINIZ; BIROCHI; POZZEBON, 2012).         

Ademais, o acesso e uso de serviços financeiros é amplamente associado ao            

desenvolvimento econômico e à redução das desigualdades sociais        

(DEMIRGUC-KUNT; HU; KLAPPER, 2019; MAS, 2009; YUNUS; JOLIS, 2000), o          

que reforça a inclusão financeira como eixo de políticas públicas (BCB, 2010, 2018). 

De forma geral, inclusão financeira é definida como acesso e uso de serviços             

financeiros oferecidos pelo sistema financeiro formal (SARMA & PAIS, 2011; DINIZ,           

BIROCHI, & POZZEBON, 2012; BCB, 2018; DEMIRGUC-KUNT et al., 2018), tais           

como conta bancária, cartão de débito, cartão de crédito, seguros, previdência, entre            

outros. A inclusão financeira refere-se a esforços para tornar produtos e serviços            

financeiros acessíveis a todos, quer sejam indivíduos ou empresas, e sua promoção            

envolve a remoção ou diminuição de barreiras que impedem as pessoas de            

participar do setor financeiro, para que usem efetivamente esses serviços. 

Considerando o crescimento econômico como uma das faces do desenvolvimento, a           

inclusão financeira também é vista como preâmbulo para tal. Essa relação fica            

evidente na medida em que o crescimento econômico necessariamente envolve um           

desenvolvimento financeiro, congregando a evolução do sistema financeiro como um          

todo, de modo a aumentar sua eficiência e alcance (REIS; VENTURA, 2015). 

De acordo com Guimarães, Diniz e Gonzalez (2014), “sabe-se que o           

desenvolvimento de uma nação está associado a um sistema financeiro saudável e            

funcional, o que significa avaliar seu acesso e uso pelas pessoas” (p. 58).             

Corroborando essa visão, o Relatório de Inclusão Financeira (RIF) número 3 do            

Banco Central do Brasil (BCB) afirma que o desenvolvimento da inclusão financeira            
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é premissa para a prosperidade social e econômica de um país e de seus cidadãos               

(2015) . Desta forma, pelo fato de viabilizar um caminho para inclusão econômica, a             

inclusão financeira faz parte de um contexto maior de inclusão social (SARMA, 2008;             

DINIZ, 2010; SEN, 2018). 

A partir de uma análise dos modelos de teoria do desenvolvimento econômico sobre             

o impacto da inclusão financeira nesta área, Demirguc-Kant, Hu e Klapper (2019)            

afirmam que “financial exclusion and, in particular, lack of access to finance can lead              

to poverty traps and inequality” (p. 2). São chamadas de armadilhas de pobreza e              

desigualdade, as situações em que pessoas com pouco poder aquisitivo, por conta            

de alguns obstáculos do sistema financeiro, não conseguem investir em sua           

educação, ou tenham dificuldades de administrar um financiamento, entre outros          

casos, dificultando o aumento de seu poder aquisitivo. Os autores também apontam            

que a falta de acesso a financiamento é especialmente crítica para gerar “persistent             

income inequality or poverty traps, as well as lower growth” (DEMIRGUC-KUNT; HU;            

KLAPPER, 2019, p. 2). Em outras palavras, Ignacio Mas diz que “finance is essential              

to help people escape a hand-to-mouth existence” (2009, p. 57), exemplificando           

figuradamente o conjunto de armadilhas de pobreza. Assim, embora a discussão           

acerca da inclusão financeira seja relativamente nova, o fenômeno da exclusão           

financeira, que circunscreve tal, debate não é. 

Inclusão financeira permite indivíduos e empresas se planejarem a médio e longo            

prazo, se beneficiarem de oportunidades de negócio, investirem em educação,          

economizarem para se aposentar, adquirirem seguros para evitar imprevistos, entre          

outras facilidades (DEMIRGUC-KUNT et al., 2015). Acerca deste ponto é importante           

ressaltar que, segundo investigações recentes (SOUZA, 2012) muitos destes         

negócios, sobretudo os encabeçados por microempreendedores, vivem uma        

realidade de condições de planejamento financeiro precárias, conforme será         

explorado mais a frente. Considerando esses aspectos e o contexto brasileiro – país             

com uma população de mais de 200 milhões de habitantes e uma economia             

emergente –, o governo federal, por meio do Banco Central do Brasil, iniciou, a partir               
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dos anos 2000, de forma mais sistemática, um conjunto de esforços a fim de              

mensurar e estimular a inclusão financeira no país (BCB, 2010).  

Em 2011, de acordo com o Índice Global de Inclusão Financeira do Banco             

Interamericano de Desenvolvimento (Global Findex), 56% da população adulta         6

brasileira possuía uma conta bancária, já em 2017, este percentual aumentou para            

70% (DEMIRGUC-KUNT et al., 2018). Contudo, esta aceleração vem caindo. Em           

2014, a taxa de adultos com conta bancária foi de 68% (DEMIRGUC-KUNT et al.,              

2015) , o que indica um aumento de 12 pontos percentuais em relação à quantidade              

de pessoas com conta em 2011. Já a variação de 2014 para 2017 foi de dois pontos                 

percentuais, o que corresponde a uma parcela da população aproximadamente seis           

vezes menor do que à incluída no triênio anterior. Observando este indicador pela             

perspectiva dos 40% da população mais pobre brasileira, nota-se uma possível           

saturação do modelo financeiro vigente na inclusão de tal segmento: se em 2011             

cerca de 38% deste grupo tinha conta bancária, em 2014 o número aumentou para              

57,2%, apresentando uma leve queda em 2017, com 56,6%. 

Outro parâmetro que indica uma diferenciação análoga é a quantidade de pessoas            

adultas no país que possuem um cartão de crédito. De acordo com o mesmo índice,               

em 2011, cerca de 29% da população lançava mão de tal recurso; em 2014 esta               

proporção aumentou para 32%, mas em 2017 caiu para 27%. Analisando este            

mesmo parâmetro para os 40% da população mais pobre, percebe-se a exclusão            

financeira deste grupo e sua diferenciação em relação ao primeiro: 15% desta            

população tinha cartão de crédito em 2011, aumentando para 20% em 2014 e             

caindo para 16% em 2017. Sobre esta discrepância do nível de inclusão entre a              

média geral da população brasileira e os 40% mais pobres, Gonzalez, Diniz e             

Pozzebon afirmam que é uma “evidence that the traditional financial system’s models            

were created to meet the needs of the most affluent, particularly in terms of product               

design and delivery .” (2015, p. 134) 

Diante deste cenário, o BCB foi avançando em sua definição de inclusão financeira,             

objetivando abarcar mais nuances e detalhes em sua concepção a fim de promover             

6 Classificação adotada pelo Global Findex, que diz respeito à população com mais de 15 anos. 
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um crescimento na taxa de inclusão que fosse duradouro e contínuo. Em 2010, no              

RIF n. 1, a definição de inclusão financeira adotada foi um “processo de efetivo              

acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às suas           

necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida” (BCB, 2010, p. 18). Já no             

RIF n. 2, embora o BCB tenha estabelecido como sua visão de inclusão financeira o               

mesmo conceito do relatório anterior, o material apresentou a construção de um            

Índice de Inclusão Financeira (IIF) (BCB, 2011) baseado no modelo desenvolvido           

pela pesquisadora indiana Mandira Sarma (2008), o que, como será visto na            

sequência, aprofundou um pouco mais o conceito adotado. 

A proposta de índice elaborado por Sarma (2008) parte da compreensão da inclusão             

financeira como um fenômeno multidimensional, que compreende o processo de          

exclusão financeira como produto da interação de um conjunto complexo de           

barreiras de acesso e uso de diversos serviços financeiros, sobretudo por pessoas            

com baixo poder aquisitivo. Os cinco diferentes elementos que compõem estas           

barreiras, tomados como ponto de partida pela pesquisadora indiana, os quais foram            

levantados por Kempson e Whyley (1999a, 1999b) em um estudo baseado em uma             

série de pesquisas realizadas no Reino Unido na década de 1990 e descritos por              

Kempson et al. (2000), são:  

(i) exclusão de acesso, por meio da qual parcelas da população permanecem            

excluídas do sistema financeiro por um afastamento geográfico ou como          

consequência da política de análise de riscos das instituições do sistema financeiro; 

(ii) exclusão de condição, quando a exclusão ocorre porque o indivíduo não            

preenche os pré-requisitos para a aquisição de um produto/serviço; 

(iii) exclusão de preço, quando a exclusão ocorre devido a preços inacessíveis de             

produtos financeiros; 

(iv) exclusão de marketing, derivada do fato de que uma parcela da população não é               

considerada público-alvo de estratégias de vendas de algumas instituições         

financeiras; 
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(v) auto-exclusão, que ocorre quando determinados grupos de pessoas se excluem           

do sistema financeiro formal por medo de recusa ou devido a barreiras psicológicas. 

Com uma lógica similar à do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o indicador             

de Sarma varia de 0 a 1, sendo estes os níveis mínimo e máximo de inclusão que o                  

sistema financeiro avaliado pode obter, em cada item de análise. Para calculá-lo são             

ponderadas três variáveis quantitativas (SARMA, 2008): (a) penetração bancária ,         7

que se refere à proporção da população com contas-correntes ativas; (b)           

disponibilidade de serviços bancários, referindo-se à capilaridade do sistema         

financeiro, medida pelo número de pontos de serviços oferecidos por mil habitantes;            

e (c) uso destes serviços, que refere-se à efetiva utilização de serviços pelas             

pessoas que possuem contas, sendo mensurada aproximadamente pelo volume de          

crédito e depósitos como proporção do PIB. 

Ao tomar como ponto de partida este modelo multidimensional desenvolvido por           

Sarma (2008), o BCB (2011) fez algumas adaptações ao cálculo de cada uma das              

variáveis estabelecidas, levando em conta mensurações alternativas disponíveis no         

Brasil. Assim, o IIF proposto pelo BCB mantém a concepção da proposta original, de              

mensurar em um único índice as dimensões de acesso e uso de serviços             

financeiros, considerando o contexto brasileiro de monitoramento de políticas         

públicas. 

Este esforço de estabelecer elementos mensuráveis para calcular o IIF de cada            

estado e região do Brasil, fez com que o BCB aprofundasse sua análise do processo               

de inclusão financeira, viabilizando “estudar a relação do índice com outras variáveis            

econômicas e sociais” (BCB, 2011, p. 144). Neste sentido, o RIF n. 2 conclui que: 

No tocante à relação entre inclusão financeira e nível de bem-estar,           
verificaram-se evidências de correlação positiva entre o IIF e os          
indicadores de bem-estar (IDH) (...). A observação sugere a         
possibilidade de que políticas voltadas para a promoção da inclusão          
financeira têm impactos positivos nos indicadores de       

7 No original em inglês a autora refere-se com frequência à palavra banking como adjetivo referente à                 
bancos, e as variáveis adotadas em seu modelo também carregam tal qualificação. No entanto, este               
uso é explicado uma vez que inclusão/exclusão bancária geralmente é usado como conceitos             
análogos à inclusão financeira. Ademais, a discussão presente no artigo e o indicador desenvolvido              
busca ultrapassar o debate da inclusão bancária para alcançar a inclusão financeira. 
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desenvolvimento, assim como as políticas que objetivam melhorias        
em educação e saúde resultam em aumento da demanda da          
sociedade por serviços financeiros. Conclui-se, portanto, que, dada a         
correlação positiva entre as variáveis de bem-estar e o índice de           
inclusão financeira, a proposição de políticas que visem à promoção          
do desenvolvimento social e econômico ou da inclusão financeira         
deve considerar seus efeitos mútuos e, tanto quanto possível, tais          
políticas devem ser avaliadas conjuntamente. (BCB, 2011, p.        
159–160) 

 

Tal afirmação indicou uma alteração posterior do eixo de análise pelo BCB do             

processo de inclusão financeira no Brasil. O protagonismo dos espectros acesso e            

uso de sua definição de inclusão financeira como um “processo de efetivo acesso e              

uso pela população de serviços financeiros adequados às suas necessidades,          

contribuindo com sua qualidade de vida” (BCB, 2011, p. 15) passou a dividir espaço              

com os elementos serviços financeiros adequados e qualidade de vida, conforme           

explicaremos a seguir. De fato, uma miríade de questões se aplicam no debate de              

inclusão financeira para além da visão de acesso e uso: de acordo com             

Demirguc-Kunt e Klapper (2019) uma inclusão financeira efetiva deve envolver o uso            

de tais serviços pelas populações que (geralmente) não o acessam, atendendo           

adequadamente às suas necessidades; Guimarães, Diniz e Gonzalez (2014) e Reis           

e Ventura (2015) refletem sobre a qualidade do serviço oferecido bem como seu             

custo; já Diniz, Birochi e Pozzebon (2012) circundam o tema com foco na inclusão              

da população de baixa renda como principal público destes serviços. 

Já de início, o RIF n.3 (BCB, 2015) aponta três dimensões de inclusão financeira              

como referência de sua análise. Para além das duas já consideradas nos relatórios             

anteriores, acesso e uso, este relatório incorporou a dimensão qualidade. Tal           

concepção deriva do trabalho acumulado de levantamento e sistematização de          

dados de inclusão financeira no Brasil por parte do BCB, e também do fato de que a                 

Global Partnership for Financial Inclusion do G20 e a Alliance for Financial Inclusion             8

(AFI) levantaram esta dimensão como um dos eixos de análise de inclusão            9

financeira. 

8 Mais informações disponíveis em: www.gpfi.org. Acesso em 13 dez. 2019. 
9 Disponível em: www.af-global.org. Acesso em 13 dez. 2019. 

http://www.gpfi.org/
http://www.af-global.org/
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A dimensão acesso refere-se à disponibilidade de serviços financeiros vinculados ao           

sistema financeiro formal – tais como pagamentos, recebimentos, crédito, poupança,          

seguro, dentre outros; a dimensão uso, por sua vez, diz respeito à extensão e              

profundidade de uso dos serviços e produtos financeiros – especificamente no           

debate desta dimensão, o RIF n.3 levanta alguns indicadores do Global Findex            

Database referente a 2014 (DEMIRGUC-KUNT et al., 2015), e afirma que,           

“aparentemente, muitas pessoas chegam a se vincular formalmente com uma          

instituição financeira, mas não fazem uso dos serviços.” (BCB, 2015, p. 10); a             

dimensão qualidade, por fim, corresponde à relevância dos serviços e produtos           

financeiros para a vida diária do consumidor e avalia até que ponto tais serviços              

atendem às necessidades dos consumidores. Assim, no RIF n.3, o desafio colocado            

foi o de revisitar o IIF incorporando a nova dimensão qualidade, mas apontando que              

ainda serão necessários mais dados e estudos para aprofundar o conhecimento           

nesta dimensão. 

Embora elencadas separadamente, tais dimensões fazem parte da narrativa de          

como o cidadão se relaciona com as instituições do sistema financeiro formal.            

Considera de que modo este lança mão dos serviços disponíveis (por exemplo, de             

forma planejada ou não necessariamente organizada) e qual o impacto que este            

acesso tem na vida desta família ou indivíduo, em termos de uma efetiva melhoria              

social e econômica (BCB, 2015; DE ANDRADE; DINIZ, 2016; DINIZ; BIROCHI;           

POZZEBON, 2012; ZUCARRO; BRIDWELL, 2016). 

De acordo com o RIF n.3, “entre as três dimensões da inclusão financeira, a              

dimensão qualidade é a mais complexa, tanto em conceito como em sua medição,             

(…) [sua aferição] requer, além da análise dos dados da oferta, pesquisas de             

demanda para construção de indicadores qualitativos” (p. 115). Neste contexto, o           

foco analítico do relatório foi o crédito, e, para isso, investigou-se tanto a qualidade              

da dimensão acesso ao crédito, quanto da dimensão uso. “O acesso ao crédito é              

estimulado por diversos fatores: pelo aumento da renda, pela queda nos juros, por             

programas sociais, por programas de estímulo setoriais” (p. 126), já a análise acerca             
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da qualidade do uso do crédito é movida principalmente pelos níveis de            

endividamento e inadimplência. 

Apesar do debate que a dimensão qualidade de acesso e uso de crédito             

representam para qualificar o processo de inclusão financeira, corroborando para          

sua promoção, existe um aspecto fundamental no contexto brasileiro que não foi            

diretamente abordado no RIF n.3: trata-se do racionamento de crédito.          

Racionamento de crédito refere-se, de forma geral, à diferentes situações em que o             

mercado – através dos ofertantes de crédito – não está disposto a conceder o uso               

de crédito a potenciais prestamistas. Este problema “nasce dos desencontros de           

expectativas de retornos entre credores e prestamistas em termos de um conjunto            

de variáveis decisivas no processo de pactuação de um contrato de empréstimo            

crédito (C.f. STIGLITZ; WEISS, 1981; AGION; MORDUCH, 2010)” (PAIXÃO, 2017a,          

p. 1). O racionamento de crédito como uma barreira à inclusão financeira –             

impactando tanto as dimensões de acesso e uso de serviços de crédito – será um               

dos principais eixos em torno do qual o debate sobre inclusão financeira será             

promovido neste estudo.  

O RIF n.3 (BCB, 2015), por fim, aponta para o movimento de aumento da inclusão               

financeira no Brasil, corroborado pelos indicadores do Global Findex, mas pondera           

que, “apesar de todo esse progresso, ainda há muito a ser conquistado. Nosso             

desafio é o de consolidar e alavancar o processo de inclusão com base no progresso               

da última década” (p. 155). Nesse sentido, levanta como elemento fundamental           

alguns tópicos, entre os quais “promover a inovação da inclusão financeira por meio             

de novas tecnologias da informação e comunicação” (p. 156).  

 

2.1.1 Inclusão financeira e TICs 

De acordo com o terceiro Relatório de Inclusão Financeira desenvolvido pelo BCB            

(2015) :  

fica claro, também, que as inovações possibilitadas por avanços na          
tecnologia da informação e nos meios eletrônicos de comunicação         
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serão, provavelmente, as principais condutoras da inclusão financeira        
nos anos futuros. Esse impacto deverá estar mais presente nos          
arranjos de pagamentos eletrônicos e por celulares. Além do         
potencial para reduzir custos, essas novas tecnologias possibilitam        
ao consumidor realizar suas transações financeiras onde e quando         
quiserem, sem necessidade de um ponto de atendimento de uma          
instituição financeira. O uso dessas tecnologias pode, de fato,         
aumentar e facilitar o processo de inclusão financeira” (BCB, 2015, p.           
155).  

 

O RIF n.3 (BCB, 2015), por fim, aponta para o movimento de aumento da inclusão               

financeira no Brasil, corroborado pelos indicadores do Global Findex, mas pondera           

que, “apesar de todo  

De fato, as TICs cumprem um importante papel como ferramentas de inclusão: de             

acordo com Diniz, Birochi e Pozzebon (2012), as TICs diminuem a distância            

existente entre economias locais e instituições financeiras através de, por exemplo,           

caixas automáticos, internet banking e outros pontos de atendimento, tais como           

correspondente bancário 

Em um outro sentido, Gonzalez, Cernev e Diniz (2017) analisa o papel das TICs na               

emergência do capitalismo financeiro global. Ao afirmarem que “os avanços nas TIC            

diminuíram os custos de transação e aumentaram, ao menos em tese, a capacidade             

de mensuração e gerenciamento de risco” (p. 160), os autores refletem que o             

volume de ativos financeiros aumentou significativamente a reboque do         

desenvolvimento tecnológico. Contudo, ponderam que “as inovações foram em sua          

maioria canalizadas para ampliar a gama de produtos e serviços para os clientes já              

existentes. A parcela mais pobre foi relativamente pouco afetada pela onda de            

crescimento de ativos financeiros” (GONZALEZ; CERNEV; DINIZ, 2017, p. 160).          

Além disso, os autores indicam a mudança da pirâmide demográfica, na qual a nova              

geração de jovens já nasceram em um mundo interconectado e que, por isso,             

demandam um novo modelo de relacionamento com instituições financeiras. Neste          

sentido, o desafio da inclusão financeira é significativo, sobretudo no aspecto de            

superar a incorporação de novas tecnologias para desenvolver, de fato, inovação. 
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Compondo este cenário, é importante mencionar a forte estrutura regulatória à qual            

os bancos estão submetidos, o que implica em uma menor flexibilidade, devido aos             

altos custos operacionais e exigências de compliance. Neste contexto, uma nova           

onda de inovação tecnológica digital composta por startups que prestam serviços           

financeiros – as fintechs – pressiona os modelos de negócio existentes.           

Funcionando na prática como um guarda-chuva de iniciativas de cunho          

financeiro-tecnológico, os serviços oferecidos pelas fintechs são variados: aplicativos         

para gestão financeira, financiamento coletivo, contas-corrente, serviços de        

pagamento, remessas internacionais, cartões de crédito, dentre outros (GONZALEZ;         

CERNEV; DINIZ, 2017).  

Os dados do Global Findex de 2017 (DEMIRGUC-KUNT et al., 2018) refletem a             

evolução contínua da inclusão financeira alavancados principalmente por uma nova          

geração de serviços financeiros acessados por meio de telefones celulares e da            

Internet. Um indicador que chama atenção é o crescimento do uso de meios de              

pagamentos digitais. Globalmente, 52% dos adultos enviaram ou receberam         

pagamentos digitais em 2017, em relação a 42% em 2014. No Brasil, embora o              

crescimento desta categoria não tenha sido tão significativo, os indicadores ainda           

assim mostram um crescimento, sendo 50% em 2014 e 58% em 2017. 

Outro aspecto positivo decorrente da combinação entre serviços financeiros e TICs           

que estimula a inclusão financeira é o alinhamento da expectativa entre ofertante e             

demandante do serviço. Como princípio de mercado, para que haja uma troca é             

necessário haver simetria de informação (VARIAN, 2006), desta forma, com          

abundância de dados e mecanismos de verificação de idoneidade e reputação (quer            

seja da instituição, quer seja do indivíduo), tanto o consumidor, quanto o provedor de              

serviços tem a seu alcance dispositivos para mitigar esta assimetria. Tal problema é             

uma barreira significativa ao acesso de serviços financeiros – sobretudo no âmbito            

de crédito de pequenos empreendimentos, que não necessariamente alcançam uma          

economia de escala que ofereceria uma garantia a mais (PAIXÃO, 2017b) –,            

contribuindo para a exclusão financeira. Este aspecto específico da inclusão          

financeira será aprofundado em seguida. 
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No entanto, o desenvolvimento da tecnologia financeira digital não é o suficiente            

para promover a inclusão financeira. É necessária uma estrutura regulatória que           

sustente tais arranjos, uma boa infraestrutura física de rede, alfabetização financeira           

e serviços financeiros desenvolvidos para inclusão de grupos desfavorecidos, entre          

outros aspectos (BCB, 2015, 2018a; DEMIRGUC-KUNT et al., 2018). Além disso,           

conforme Akerlof e Shiller (AKERLOF; SHILLER, 2016) exploram, soluções         

tecnológicas tendem a seguir de forma possivelmente cega os princípios de           

mercado, sobretudo a busca pelo lucro, usando de artifícios dos mais variados para             

produzir e manipular desejos consumistas, de modo que é possível que se consuma             

o que está disponível e não necessariamente o que se necessita. Nesta linha             

Leandro e Gonzalez (2017) chamam atenção a um ponto muito importante de que             

“os valores éticos das empresas de serviços financeiros são essenciais para evitar            

um xeque-mate no bem-estar do consumidor” (p. 15), o qual será abordado mais a              

frente.  

Por fim, neste cenário de crescimento de diversas iniciativas oferecendo serviços           

financeiros combinando TICs, é importante distinguir inclusão financeira de         

expansão financeira. Sobre isso, Gonzalez, Diniz e Pozzebon (2015) afirmam que o            

sistema financeiro tradicional foi se adaptando em relação às novas tecnologias           

desenvolvidas e modelos de negócio. Neste processo, seus limites de atuação foram            

borrados, e incorporou-se a noção de que um sistema financeiro inclusivo deve            

agregar outros atores. Os autores também ponderam que  

the challenge of reconciling development and profits within this         
so-called inclusive financial system is even harder, given that new          
actors and business models add complexity to the task of serving the            
poor. Above all, to build up a truly inclusive financial system, clear            
ethical principles must be taken into account.” (p. 126) 

 

2.1.2 Racionamento de crédito e exclusão financeira com viés racial 

A partir do conceito de inclusão financeira descrito em tópico anterior é preciso             

também compreender as limitações do próprio sistema financeiro econômico         
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tradicional – o qual, no limite, é o gerenciamento de recursos escassos – e como               

esta estrutura e seus mecanismos impactam a sociedade.  

No que tange especificamente ao crédito, para que se realize sua concessão, bem             

como seu uso, é necessário que os ofertantes estejam dispostos a emprestar            

recursos aos demandantes. No entanto, dadas as imperfeições de mercado, a           

situação em que os credores limitam sua oferta de crédito é denominada            

racionamento de crédito (VARIAN, 2006). Stiglitz e Weiss, em artigo canônico           

(1981) , relacionam o racionamento de crédito à assimetria de informação, afirmando           

que: 

We reserve the term credit rationing for circumstances in which either           
(a) among loan applicants who appear to be identical some receive a            
loan and others do not, and the rejected applicants would not receive            
a loan even if they offered to pay a higher interest rate; or (b) there               
are identifiable groups of individuals in the population who, with a           
given supply of credit, are unable to obtain loans at any interest rate,             
even though with a larger supply of credit, they would. (p. 394–395)  

 

Tais circunstâncias decorrem da análise de risco realizada pelas instituições que           

ofertam crédito, utilizando um conjunto de informações passíveis de serem          

acessadas sobre os potenciais prestamistas. Esta prática foi denominada pelos          

autores de (a) seleção adversa e (b) risco moral. A primeira corresponde à “situação              

em que um lado do mercado não pode observar o ‘tipo’ ou a qualidade de bens no                 

outro lado do mercado” (VARIAN, 2006, p. 753); já a segunda “se refere a situações               

em que um lado do mercado não pode observar as ações do outro” (VARIAN, 2006,               

p. 753) .  

Este cenário pode levar a equilíbrios de mercado aparentemente ineficientes, devido           

a um baixo nível de negócios dada a externalidade entre os tipos ‘bom’ e ‘mau’               

negócio (VARIAN, 2006). De acordo com Paixão (2017a), a prática da seleção            

adversa (avaliação de elevado risco do empreendimento proposto, mesmo que a           

realidade possa ser diferente) e do risco moral (avaliação de elevado risco de se              
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estar negociando com um agente econômico inidôneo ou irresponsável, mesmo que           

o perfil deste potencial prestamista seja justamente o contrário) faz com que  

os estabelecimentos de crédito acabem selecionando clientes de        
menor probabilidade de calote. O efeito desta escolha é que no           
mercado de crédito acaba se constituindo uma legião de potenciais          
demandantes pelos recursos – certamente a grande maioria deles         
denodados em suas atividades e moralmente confiáveis – sem que          
haja oferta correspondente no mercado, mesmo que aqueles        
apresentem inumeráveis garantias (colaterais) ou se disponham ao        
pagamento de elevadas taxas de juros. (p. 2) 

 

Extrapolando o âmbito microeconômico do racionamento de crédito, há evidências          

de que este problema costuma afetar mais fortemente grupos populacionais          

historicamente alvos de tratamento desigual desvantajoso, quer seja no âmbito          

individual ou de empreendimentos. Segundo Paixão (2017a, 2017b), do ponto de           

vista metodológico, a maior dificuldade para se analisar o problema do racionamento            

de crédito para grupos tradicionalmente estigmatizados diz respeito às dificuldades          

práticas de se separar as características econômicas do estabelecimento (tamanho,          

histórico de crédito, experiência profissional, escolaridade do proprietário, setor de          

atividade, etc.), das características pessoais de seus donos, tais como sexo, cor de             

pele, etc. Neste sentido, o autor afirma que: 

o que os estudos dedicados ao tema da discriminação no sistema de            
crédito fazem é, por meio de modelos econométricos, isolar as duas           
dimensões do problema procurando identificar se as diferenças        
identificadas nas taxas de liberação dos pedidos de empréstimos são          
decorrentes de razões puramente econômicas ou motivadas pelo        
estereótipo ou o preconceito […]. O estereótipo assumiria uma         
dimensão não intencional, gerado por hábitos arraigados e por         
determinadas formas culturais e de comportamento no interior de         
uma dada sociedade que levariam que determinados operadores de         
crédito inintencionalmente agissem de forma negativamente desigual       
sobre uma determinada clientela. […] Já a ação baseada no          
preconceito seria quando um dado operador de crédito atuaria         
intencionalmente no sentido de conceder o tratamento desigual aos         
potenciais, ou às potenciais, tomadores de crédito (PAIXÃO, 2017b,         
p. 17–19). 
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Há uma literatura internacional já consolidada que reforça que a concessão de            

crédito para certos grupos de cor de pele ou sexo são considerados mais arriscados.              

No âmbito estadunidense,  

proprietários [negros] de pequenas empresas estadunidenses      
reportam maiores dificuldades de acesso a crédito, ainda que         
possuam, para uma mesma taxa de juros, mesma probabilidade de          
default de pequenos proprietários brancos. Uma justificativa para tal         
discriminação pode ser encontrada em Olney (1998). É possível         
demonstrar que a riqueza ou os ativos de posse do demandante se            
constitui como determinante de seu acesso ou não a crédito no           
mercado. Como as famílias negras norte americanas são, em geral,          
menos ricas do que as famílias brancas, estas obtiveram menos          
crédito no início do século XIX justamente pelo fato de apresentarem           
menor colateral (PINTO, 2010, p. 26). 

 

Ainda no caso dos Estados Unidos, nos anos antecedentes à crise de 2008: 

A explosão do mercado de habitação em algumas regiões dos EUA           
criou oportunidades para que os instrumentos subprime fossem        
direcionados também para compra de novas casas e não apenas          
imóveis usados, nos já excluídos bairros de baixa renda. Muitas das           
novas casas negociadas foram construídas nas proximidades de        
áreas que tinham historicamente sido objeto de redlining, mostrando         
que a discriminação racial, pelo racionamento de crédito,        
converteu-se em exploração financeira, pela imposição de condições        
abusivas na concessão de crédito (OLIVEIRA, 2009, p. 85). 

 

As duas situações referentes à população negra norte-americana demonstram como          

o racionamento de crédito alcança de forma diferente parcelas específicas da           

sociedade e materializam uma forma de inclusão financeira por meio da exploração            

econômica. Ainda que a percepção da relação entre racionamento de crédito e            

preconceito racial esteja diluída no tempo e na história nos dois trechos, os registros              

históricos destes períodos, bem como outros documentos, permitem rastrear e          

averiguar tal relação.  

Já no contexto brasileiro, a possibilidade do racionamento de crédito ser um fator             

que gera exclusão financeira com recorte racial foi um dos tópicos abordados pela             
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pesquisa desenvolvida entre abril e junho de 2013 pelo Laboratório de Análises            

Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais (LAESER) da          

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio do Banco Interamericano            

de Desenvolvimento (BID), intitulada “Acesso dos Empreendedores Afro-brasileiros        

ao Sistema de Crédito” (2017b), e coordenada pelo economista Marcelo Paixão, na            

à época coordenador do LAESER e professor do Instituto de Economia da UFRJ. 

Com o objetivo de analisar o perfil de acesso ao crédito produtivo dos             

Microempreendedores Individuais (MEIs) e sua eventual diferenciação por cor de          

pele, o estudo se baseou na aplicação de um questionário junto a uma amostra do               

universo de microempreendedores presente no cadastro do Serviço Brasileiro de          

Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE). O levantamento foi realizado ao            

longo do ano de 2013 nas cidades do Rio de Janeiro e de Salvador e entrevistou                

cerca de mil empreendedores. 

Neste ponto faz-se necessária uma breve contextualização sobre o         

empreendedorismo no Brasil, principalmente com recorte de raça. De acordo com a            

pesquisa de Silva (2016) sobre este tema, o mesmo é um fenômeno que vem              

transformando as relações de trabalho no país, sobretudo das populações mais           

pobres e vulneráveis. Diante de um cenário de desigualdade de oportunidades o            

empreendedorismo torna-se uma possibilidade de busca por melhores condições de          

sobrevivência (SOUZA, 2012) – não obstante desde 2015, segundo estudo SEBRAE           

“negros já são maioria entre empreendedores” . Entretanto, tal atuação         10

empreendedora é desenvolvida sob uma série de adversidades: nível de educação           

formal, capital de giro, capital social, dentre outras (BARKI; MACEDO; LEÃO, 2019).  

É nesse bojo que Silva (2016), em seu trabalho sobre a Feira Cultural Preta, evento               

voltado ao comércio de produtos segmentados e valorização da cultura negra que é             

realizado na cidade São Paulo desde 2002, analisa a emergência de um novo perfil              

de sujeito político que encontra no empreendedorismo uma forma de engajamento.           

Assim, tanto a análise de Marcelo Paixão que ancora este trabalho, assim como o              

10 Informações disponíveis em:    
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/negros-ja-sao-maioria-entre-empreendedores,e7cab
024a8b7c410VgnVCM1000003b74010aRCRD. Acesso em 07 de abril de 2020. 

http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/negros-ja-sao-maioria-entre-empreendedores,e7cab024a8b7c410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/negros-ja-sao-maioria-entre-empreendedores,e7cab024a8b7c410VgnVCM1000003b74010aRCRD


33 

próprio trabalho em si tem como pano de fundo este emaranhado de diferentes             

vetores econômicos e sociais que abarcam o empreendedorismo negro. 

Neste contexto de adversidades que o empreendedorismo realizado por pessoas          

negras no Brasil enfrenta, segundo a pesquisa de Paixão (2017a, 2017b), mais de             

75% das pessoas registradas como MEIs nessas cidades afirmaram que, ou           

tentaram e não obtiveram sucesso, ou não buscaram acesso ao crédito produtivo – o              

que já indica uma dificuldade de inclusão financeira desse público. Além disso,            

19,5% disseram ter utilizado crédito produtivo apenas eventualmente, e, somente          

4,3% desta amostra, declarou recorrer com frequência a empréstimo, crédito ou           

financiamento para exercício de sua atividade econômica. O estudo faz uma           

diferenciação das instituições que provêm tal incentivo para os         

microempreendedores: tomando como universo os 23,8% que obtiveram algum         

crédito produtivo, 67,8% foi oriundo de banco público ou privado, 5,5% de            11

programas de microcrédito e 18,6% de apoio de parentes, amigos ou outros meios. 

Considerando apenas o grupo que utiliza com frequência as instituições tradicionais           

de acesso ao crédito, a comparação entre os microempreendedores         

auto-identificados como brancos com os que se identificaram como pardos e pretos            

aponta que o segundo grupo procura menos as instituições de crédito do que o              

primeiro. Enquanto 4,7% dos brancos e 4,6% dos pardos afirmaram acessar algum            

empréstimo, crédito ou financiamento para viabilizar seu negócio, esta taxa entre os            

pretos é de 2,1%. Entre esses, 37,7% declarou precisar de recurso, mas não ter              

procurado crédito produtivo. Essa taxa é de 27,7% entre os pardos e 22,3% entre os               

brancos. 

Entre o total dos que solicitaram crédito e foram atendidos, os empreendedores            

pretos e pardos obtiveram crédito em menor volume do que os brancos, e, ainda,              

com juros maiores. Na verdade, já de partida como indicado na Figura 1, os              

11 Ainda que o foco do estudo conduzido por Paixão não tenha sido única e exclusivamente crédito                 
oferecido pelo sistema financeiro formal, assumiremos neste trabalho que, considerando que mais de             
dois terços do crédito obtido e analisado foi deste setor, os indicadores podem ser tomados como                
proxy da situação do mercado de crédito produtivo formal. 
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empreendedores afrodescendentes solicitam um montante consideravelmente      12

menor do que os brancos: 

 

Figura 1 – Valores médios: solicitado, obtido e proporção aprovada (em reais – R$) 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Paixão (2017c) 

 

Ainda considerando o universo de empreendedores que solicitaram crédito, os          

brancos e pardos tiveram suas solicitações totalmente aprovadas em 62,7% e 67%            

dos casos respectivamente, já para os pretos este indicador cai para 50,7%. No             

espectro inverso, 28,6% dos brancos e 23,1% dos pardos tiveram sua solicitação            

totalmente negada, frente a 37,5% de respostas negativas aos empreendedores          

pretos. Segundo Paixão:  

Quando se analisa o conjunto de MEIs vê-se que 63% que buscaram            
crédito para o desenvolvimento de seus empreendimentos       
conseguiram obter o valor pedido integralmente. Os demais        
vivenciaram uma situação de possível racionamento de crédito.        
Assim, 9,1% enfrentaram um possível racionamento de crédito        
parcial em seu pleito. Já o percentual de possível racionamento de           
crédito integral totalizou 27,6% (PAIXÃO, 2017a, p. 12). 

 

12 Visando uma melhor compreensão sobre o modo de interação destes agentes com o sistema de                
crédito produtivo formal, foram excluídos da análise os dados provenientes daqueles MEIs que             
obtiveram crédito através de amigos, parentes, e demais agentes que não são regulados pelo Estado               
brasileiro, seja através do BCB e do Conselho Monetário Nacional (CMN), seja através de programas               
de microcrédito. Assim, os valores analisados neste âmbito dizem respeito apenas aos que obtiveram              
crédito através de bancos públicos, bancos privados, financeiras, bancos cooperativados e por            
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 
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O autor explica que utiliza ao longo do trabalho o termo possível racionamento de              

crédito, “mostrando tratar-se antes de uma possibilidade do que uma peremptória           

realidade dos fatos” (p. 13) uma vez que, para considerar apenas o racionamento de              

crédito, seriam necessárias informações provenientes dos próprios estabelecimentos        

bancários, dimensão não abrangida nesta pesquisa.  

Estas taxas de possível racionamento distribuídas de acordo com o grupo de raça ou              

cor do microempreendedor diferenciam-se do racionamento parcial para o total.          

Enquanto que 8,7% dos MEIs brancos correspondem ao possível racionamento          

parcial, esta relação aumenta para 9,9% para os pardos e pretos. No tocante ao              

possível racionamento total, os menos desfavorecidos seriam os pardos (23,1%),          

seguidos pelos brancos (28,6%) e, por fim, pretos (37,5%).  

Posto isso, a respeito do possível racionamento de crédito, Paixão afirma que tais             

dados poderiam ser entendidos no sentido de que os MEIs pretos, na comparação             

com seus colegas de outros grupos de cor ou raça, enfrentam, de forma mais              

intensa, o problema do racionamento de crédito. 

Embora a taxa média de juros praticada pelos que declararam ter obtido crédito junto              

a um banco ou financeira foi de 2,5% ao mês, a taxa de juros paga por brancos foi                  

de 2,28%, enquanto que por pardos e pretos foi de 3,48% e 2,34% respectivamente.              

Sobre esta discrepância Paixão elucida que, “sobre os MEIs pardos e, igualmente,            

também sobre os MEIs pretos (embora em menor intensidade), as maiores taxas de             

juros podem ter sido resultantes dos já comentados mecanismos de seleção adversa            

e de risco moral” (PAIXÃO, 2017a, p. 14). Contudo, pondera novamente que, na             

medida em que o estudo não analisou informações oriundas dos próprios           

estabelecimentos intermediadores de crédito, não foi possível analisar o processo de           

formação das taxas de juros para os tomadores de empréstimos em si e, portanto,              

não é possível avançar em maiores conclusões sobre os motivos pelos quais, em             

comparação com os MEIs brancos, os pardos e pretos têm de arcar com uma taxa               

de juros mais alta. 

O estudo avança levantando uma série de indicadores que quantificam a           

discrepância com a qual diferentes grupos de cor ou raça de microempreendedores            
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acessam crédito produtivo. Tais indicadores mostram que a probabilidade de          

necessidade de crédito por aqueles que não o acessaram é maior entre os             

microempreendedores pretos e, ao mesmo tempo, é justamente este grupo o que            

apresenta os maiores índices de solicitação de crédito não atendida. Segundo           

Paixão, esses dois fatores acentuam a situação de exclusão financeira dos MEIs            

pretos. 

Apesar de tal cenário de dificuldade de acesso a crédito produtivo, a aparente             

exclusão financeira por parte dos microempreendedores pardos e pretos não indica           

que seja por falta de necessidade, nem iniciativa: segundo a pesquisa coordenada            

por Paixão, os MEIs pretos foram os que mais investiram; no entanto, a principal              

origem dos recursos foi, em 83,5% dos casos, de saldos de exercícios anteriores do              

próprio microempreendimento. Isto considerando ainda que o faturamento mediano         

dos estabelecimentos geridos por MEIs de brancos era 39,3% superior ao observado            

entre os MEIs de pretos e 21,9% superior ao verificado entre os pardos. 

A desigualdade racial no tocante à inclusão financeira passa também por questões            

menos objetivas. Uma outra parte do questionário aplicado na pesquisa, dedicado à            

percepção dos microempreendedores sobre o acesso ao crédito, questionou os          

microempreendedores sobre como são tratados dentro de um banco: cerca de um            

terço do brancos (30%) e pardos (33,5%) relataram que se sentem constrangidos, já             

para os pretos este percentual aumenta para quase a metade (48,2%).           

Corroborando este indicador, com frequência, perfis de movimentos afrodiaspóricos        

nas redes sociais denunciam situações explícitas de racismo institucional e           13

estrutural por parte dos bancos, personificados em seus seguranças, entre outros           

agentes, que, por vezes, são inclusive gravadas . 14

Questionados sobre suas percepções acerca dos motivos para a negação do           

crédito, apenas 22% do grupo de microempreendedores pretos indicaram achar que           

13 População afrodiaspórica corresponde ao grupo de pessoas (e seus descendentes) do continente             
africano que foram forçosamente trazidos para os países da América para serem escravizados. 
14 Disponível em:    
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/02/26/em-post-na-web-homem-relata-ter-sido-viti 
ma-de-racismo-por-gerente-de-banco-e-recebe-mata-leao-de-pm-em-salvador-video.ghtml. Acesso  
em 7 nov. 2019. 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/02/26/em-post-na-web-homem-relata-ter-sido-vitima-de-racismo-por-gerente-de-banco-e-recebe-mata-leao-de-pm-em-salvador-video.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/02/26/em-post-na-web-homem-relata-ter-sido-vitima-de-racismo-por-gerente-de-banco-e-recebe-mata-leao-de-pm-em-salvador-video.ghtml
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seria por discriminação de distinta natureza. O Figura 2 ilustra como, na percepção             

dos MEIs pardos e pretos, o acesso de crédito produtivo e serviços financeiros é              

considerado mais difícil. 

 

Figura 2 – Percepção do acesso ao crédito e a serviços financeiros 

   

Fonte: Paixão (2017c) 
 

Com isso, podemos considerar que o estudo de Paixão aponta para a existência de              

racionamento de crédito no Brasil – ao menos em parte – por conta de estereótipo               

ou preconceito, sendo que o primeiro diz respeito a uma ação preconceituosa            

inconsciente dos fornecedores de crédito e, o segundo, a uma consciente.  

O racionamento de crédito traz efeitos sociais negativos para o país. Uma vez que é               

direcionado a uma parcela específica da população, contribuiu para a perpetuação           

de sua exclusão social. Além disso, na medida em que não estimula o investimento,              

promove crescimento econômico abaixo do potencial e diminuição da capacidade          

empreendedora.  

Considerando que a população negra representa 54% da população total do país, é             

válido inferir que tal situação prejudica o próprio desenvolvimento da economia           

brasileira. Por fim, entende-se que o empreendedor negro confronta-se com todas as            

barreiras que qualquer outro empreendedor enfrenta ao buscar capital, mas também           

sofre pela discriminação e arranjos históricos de exclusão, tornando o acesso ao            
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crédito produtivo e, por consequência, sua inclusão financeira, algo muito mais           

custoso 

 

2.2 TECNOLOGIAS ALGORÍTMICAS  

O uso de algoritmos para se automatizar tarefas se intensificou nos últimos anos             

com o aumento de aspectos da vida suscetíveis a registros digitais e com o acúmulo               

de quantidades gigantescas de dados. Os algoritmos hoje guiam o caminho de            

decisões cotidianas, tais como a ordem dos resultados de uma busca online, quais             

caminhos serão sugeridos em uma viagem, quais séries de televisão serão           

recomendadas, etc. 

Podemos entender algoritmos como um conjunto de regras, que são aplicadas a um             

ou mais dado(s) como entradas (inputs) iniciais, transformando-os em uma saída           

(output ) final. Desta forma, seriam ferramentas de execução finita e sistemática de            

uma série de instruções elementares e não ambíguas, as quais são cegas diante do              

que se executa (MARÍ, 2006). Um exemplo disso seria uma receita de bolo: os              

ingredientes seriam as variáveis (dados de entrada), o modo de preparo, as regras             

de execução, e o bolo, a saída em si. De acordo com a definição de Marí, o                 

processo descrito na receita é agnóstico em relação à origem das variáveis ou à              

finalidade do output. Ou seja:, o algoritmo enquanto sequência de instruções – a             

receita em si – é indiferente quanto à qualidade dos ingredientes ou se o bolo é de                 

aniversário ou de casamento. 

Decisões tomadas por meio de algoritmos geralmente são consideradas mais          

verdadeiras, neutras e mais eficazes do que as formas não-algorítmicas,          

principalmente por seus desenvolvedores (CHENEY-LIPPOLD, 2018). Segundo       

Cathy O’Neil (2016), tais entendimentos derivam tanto da neutralidade da relação da            

sequência de comandos com seu objeto final e dados de entrada, quanto da             

matemática intrínseca aos algoritmos. 

Para Boyd e Crawford (2012), a percepção de neutralidade dos algoritmos deriva de             

sua base no conceito de Big Data, que é determinado a partir do entrelaçamento de               
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três dimensões: (i) tecnologia, maximizando o poder computacional e a precisão           

algorítmica para reunir, analisar, vincular e comparar grandes conjuntos de dados;           

(ii) análise, baseando-se em grandes conjuntos de dados para identificar padrões, a            

fim de fazer reivindicações econômicas, sociais, técnicas e legais; e (iii) mitologia, a             

crença generalizada de que grandes conjuntos de dados oferecem uma forma mais            

alta de inteligência e conhecimento que pode gerar percepções anteriormente          

impossíveis, com a aura de verdade, objetividade e precisão. 

Apesar dessa percepção, algoritmos podem reforçar construções sociais opressivas         

para determinados grupos ao, por exemplo, identificar que o que representa uma            

mulher bonita é majoritariamente a imagem de uma mulher branca (NOBLE, 2018),            

relacionar pessoas negras com advogados criminais para redução de sentença          

prisional (SWEENEY, 2013), e influenciar diretamente decisões de conceder ou não           

acesso a certos serviços, tais como crédito bancário ou serviços públicos           

(CHANDER, 2017; CITRON; PASQUALE, 2014; EUBANKS, 2018; O’NEIL, 2016;         

PASQUALE, 2015). 

Para O’Neil (2016) algoritmos são uma representação abstrata de processos que           

realizamos cotidianamente: considerando o que já sabemos, utilizamos este         

conhecimento para prever retornos em diversas situações diferentes. Ou seja,          

algoritmos utilizam dados do que aconteceu no passado (histórico) e uma regra            

(matemática) de sucesso que determine o que se está buscando alcançar. Por conta             

disso, apesar de modelos algorítmicos serem baseados conceitualmente em uma          

estrutura imparcial, eles refletem metas, ideologias e estruturas sociais construídas          

historicamente. E é a partir daí que os algoritmos determinam e separam o que é               

certo do que é errado, o sucesso do insucesso e os ganhadores dos perdedores.  

Além disso, modelos são necessariamente simplificações da realidade. Estas         

simplificações inevitavelmente passam por decisões baseadas em uma hierarquia de          

valores e condições, de modo que determinadas premissas e crenças acabam           

(in)diretamente presentes nos códigos e reverberam em seus resultados (O’NEIL,          

2016). Isso quer dizer que, apesar de serem difíceis de identificar e delimitar,             

existem valores e princípios integrados no desenho de algoritmos e, por isso, a             
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autora afirma categoricamente que algoritmos são opiniões embebidas em         

matemática. Estas opiniões se materializam, por exemplo, na escolha de quais           

variáveis deverão ser consideradas no modelo, qual peso será usado para cada            

uma, ou que substituições podem ser feitas diante da falta de um tipo de informação. 

A partir desta percepção, Cathy O'Neil cunhou o termo "weapons of math            

destruction " (WMD, armas de destruição matemática) para designar algoritmos         

capazes de causar grandes impactos negativos. Além dos aspectos citados acima,           

as armas de destruição matemáticas em geral combinam uma série de           

características, exploradas na sequência, tais como falta de transparência,         

pressupostos que não necessariamente são testados e validados, e reforços em           

seus retornos (feedback loops). 

Ainda que os algoritmos, sob uma ótica panorâmica, são desenvolvidos através de            

uma sequência de passos aparentemente simples, tais como levantamento dos          

requisitos, análise, desenvolvimento, implementação e testes (JACOBSON; BOOCH;        

RUMBAUGH, 1999), a complexidade e a estrutura dos algoritmos das chamadas           

WMD as tornam herméticas e desconhecidas, impossíveis de auditar e ter suas            

decisões explicadas. Pasquale (2015) nomeia algoritmos com essa característica de          

Black Box (Caixa Preta); Cathy O'Neil, por sua vez, os decreve como:  

Like gods, these mathematical models were opaque, their workings         
invisible to all but the highest priests in their domain: mathematicians           
and computer scientists. Their verdicts, even when wrong or harmful,          
were beyond dispute or appeal. And they tended to punish the poor            
and the oppressed in our society, while making the rich richer (2016,            
p. 10). 

 

O conceito de “Black Box” geralmente é utilizado para descrever situações cujos            

mecanismos de funcionamento ou registro do encadeamento de processos estão          

guardados e restritos. Em seu livro The Black Box Society (2015), o acadêmico de              

direito Frank Pasquale questiona “the secret algorithms that control money and           

information” e critica como a legislação nos EUA geralmente é usada para proteger             

de todas as formas o sigilo comercial, sobretudo no tocante à serviços financeiros. 
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Outra característica das WMD refere-se ao fato de que modelos estatísticos           

requerem feedbacks constantes de seus erros para melhorar sua acurácia, ou seja,            

a exatidão das previsões feitas por esses modelos precisa ser verificada           

frequentemente. Isto, no entanto, não ocorre nas WMDs, onde “many poisonous           

assumptions are camouflaged by math and go largely untested and unquestioned”           

(O'NEIL 2016, p. 14). Falhas como essas ocorrem quando, por exemplo, um            

algoritmo exclui candidatos a vagas de emprego por julgá-los inadequados, mas esta            

previsão nunca é testada, já que apenas os selecionados têm a chance de             

demonstrar suas habilidades. 

WMDs, por fim, podem definir sua própria realidade e serem usadas para justificar             

seus próprios resultados. Elas entram em ciclos viciosos que reproduzem suas           

conclusões, criando e alavancando problemas no mundo real em dimensões          

consideráveis (O’NEIL, 2016): se um estudante pobre não pode obter um           

empréstimo, por exemplo, porque um modelo de empréstimo o considera muito           

arriscado (em virtude de seu CEP), ele é excluído do tipo de educação que poderia               

tirá-lo da pobreza, e uma espiral viciosa se segue (BENJAMIN, 2019;           

DEMIRGUC-KUNT; HU; KLAPPER, 2019; MARRON, 2007). Modelos estão        

apoiando os sortudos e punindo os oprimidos, criando um “coquetel tóxico para a             

democracia” (O’NEIL, 2016) . 

Todas essas características combinadas, atreladas ao fato de que, por se tratar de             

uma ferramenta algorítmica, são passíveis de serem replicadas de forma infindável e            

com custo relativamente baixo, permite que tais WMDs sejam implementadas em           

grande escala e se tornem padrão . Este último aspecto é o que confere a              15

característica de destruição em massa das WMDs. 

Um exemplo de WMD, que combina boa parte destes aspectos, são as alegorias             

matemáticas algorítmicas que levaram à crise do subprime em 2008 (O’NEIL, 2016).            

Sobre isso, Citron e Pasquale (2014) afirmam que “credit scores legitimated the            

complex securities at the heart of the recent financial crisis. In the mid 2000s, the               

15 O acrônimo GAFA, referente ao ecossistemas de plataformas e infraestruturas digitais formado por              
Google, Amazon, Facebook e Apple refletem a construção de tais padrões. Juntas, tais plataformas              
construíram capacidades de análise de dados internos e externos que ultrapassam em muito o              
potencial de universidades de ponta e até de estados (SILVA, 2019). 
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credit score was the key connecting ordinary U.S. homeowners with international           

capital investors eager to invest in highly rated securities” (p.9). 

Outro exemplo de WMD foi a ferramenta de avaliação IMPACT, implementada para            

definir o desempenho dos professores de escolas públicas de Washington D.C em            

2007, que utilizava a suposição de que se os alunos não melhoravam suas notas,              

era porque os professores não estavam fazendo um bom trabalho (O’NEIL, 2016).            

Investigações dos jornais Washington Post e USA Today revelaram a existência de            

um alto número de provas adulteradas por professores tementes por seus           

empregos, visando aumentar as notas dos alunos. Esse aumento artificial das notas            

num dado ano escolar dificultava a demonstração de evolução no ano posterior, o             

que levou à demissão injusta de professores. Sara Wysocki, uma das afetadas, não             

pôde receber explicações sobre o processo de avaliação que levou a sua demissão,             

sob o argumento de que o modelo era extremamente complexo e difícil de entender. 

 

2.2.1 Algoritmos discriminam 

Além dos exemplos apresentados acima, algoritmos podem conter distorções         

sistemáticas de seus resultados, os denominados “vieses”. Um exemplo de tal           

distorção é o viés de gênero que a ferramenta Google Tradutor apresenta. Há muitos              

anos, feministas – tal como esta que aqui escreve –, notaram e denunciaram que              

algumas palavras, como doctor e engineer, eram sempre traduzidas flexionadas no           

gênero masculino (médico e engenheiro), enquanto outras, como nurse e beautiful,           

eram traduzidas no gênero feminino. Isto também era verdade para tradução em            

diversas outras línguas, tais como francês, italiano, etc. 

No fim de 2018, a empresa noticiou que vinha há um tempo trabalhando para reduzir               

o viés de gênero que tal ferramenta apresentava . Primeiro, justificou o viés do             16

algoritmo por ele buscar no conteúdo disponível na web, a tradução que mais             

aparece. Como exemplo de solução, mostrou uma imagem (Figura 3) da tradução de             

uma frase do turco, língua com gênero neutro, para o inglês. No entanto, esta              

16 Informações disponíveis em :     
www.blog.google/products/translate/reducing-gender-bias-google-translate. Acesso em 20 Ago. 2019. 

https://www.blog.google/products/translate/reducing-gender-bias-google-translate/
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mesma frase, quando traduzida para o português, continua apresentando o mesmo           

viés, conforme Figura 4. 

 

Figura 3 – Tradução específica de gênero no site do Google Tradutor (turco para 

inglês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: página online The Verge  17

 

Figura 4 – Traduções no site do Google Tradutor (turco para 
português)  

 

 

 

 

 

Fonte: coleta realizada pela autora em agosto de 2019. 

 

17 
https://www.theverge.com/2018/12/6/18129203/google-translate-gender-specific-translations-languag
es. Acesso em 20 Ago. 2019. 

https://www.theverge.com/2018/12/6/18129203/google-translate-gender-specific-translations-languages
https://www.theverge.com/2018/12/6/18129203/google-translate-gender-specific-translations-languages
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Fortalecendo este ponto, em 2015, um usuário do Twitter denunciou o aplicativo            

Google Fotos, cujo algoritmo de reconhecimento de imagens identificava um casal           

afro-americano como gorilas . Tal episódio ganhou visibilidade, a ponto da empresa           18

se declarar consternada com este acontecimento – que chamou de engano –, e             19

pediu desculpas se prontificando a corrigir o problema. Em 2018, quase três anos             

depois de saber deste viés, a Google encontrou uma solução para a questão: banir o               

rótulo ‘gorilas’ do serviço de reconhecimento de imagens do referido aplicativo .           20

Com isso, qualquer eventual imagem desse animal fica hoje sem rótulo.  

Esta e outras situações de reprodução de racismo em tecnologias digitais foram            

observadas por O’Neil, de modo que, em seu livro, a autora fez uma analogia do               

racismo no âmbito humano individual como um modelo preditivo“whirring away in           

billions of human minds around the world” operando como uma verdadeira WMD.            

Nesta análise, O’Neil indica que 

It is built from faulty, incomplete, or generalized data. Whether it           
comes from experience or hearsay, the data indicates that certain          
types of people have behaved badly. That generates a binary          
prediction that all people of that race will behave that same way. (...)             
Once their model morphs into a belief, it becomes hardwired. It           
generates poisonous assumptions, yet rarely tests them, settling        
instead for data that seems to confirm and fortify them. Consequently,           
racism is the most slovenly of predictive models. It is powered by            
haphazard data gathering and spurious correlations, reinforced by        
institutional inequities, and polluted by confirmation bias (O'Neil,        
2016, p. 25) 

 

Em seu livro Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism (2018),            

Safiya Noble, professora universitária americana, critica a demasiada concentração         

de informação e poder em plataformas como Google e Facebook. Ela pontua que             

suas curadorias relapsas de conteúdo reforçam o racismo. O livro reúne dados            

18 Informações disponíveis em: https://twitter.com/jackyalcine/status/615329515909156865. Acesso      
em 20 Ago. 2019. 
19 Informações disponíveis em:    
www.theverge.com/2018/1/12/16882408/google-racist-gorillas-photo-recognitio n-algorithm-ai. Acesso   
em 20 Ago. 2019. 
20 Informações disponíveis em:    
www.theguardian.com/technology/2018/jan/12/google-racism-ban-gorilla-black- people. Acesso em 20     
Ago. 2019. 

https://twitter.com/jackyalcine/status/615329515909156865
https://www.theverge.com/2018/1/12/16882408/google-racist-gorillas-photo-recognition-algorithm-ai
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/12/google-racism-ban-gorilla-black-people


45 

coletados durante cerca de cinco anos e expõe uma série de exemplos, como o caso               

da busca de vocábulos black girl ou black woman , que retorna majoritariamente            21

links relacionados à pornografia e apresenta um volume muito mais significativo de            

conteúdo patrocinado. Também menciona o dispositivo autocompletar da barra de          

ferramentas que a página de busca do Google oferece, mostrando que ao pesquisar             

“why are black people so”, as sugestões são relacionadas a adjetivos negativos,            

como barulhentos, preguiçosos, malvados, rudes. Já a pesquisa “why are black           

woman so” recomenda os adjetivos bravas, barulhentas, irritantes, entre outras          

palavras passíveis de serem entendidas como pejorativas, enquanto a busca “why           

are white woman so ” sugere termos como bonitas, lindas, magras, etc. 

Noble levanta outros casos como estes que demonstram “how racism and sexism            

are part of the architecture and language of technology, an issue that needs attention              

and remediation” (2018, p. 13). Afirmando que o universo digital representa o real, a              

autora revisita a construção de categorias raciais, misóginas e discriminatórias de           

dominação, tal como o caso de Saartjie Baartman, nascida em 1789, no vale do rio               

Gamtoos, na atual província do Cabo Oriental, África do Sul, que foi exposta em              

Paris, no século XIX, como exemplo de aberração . 22

Como uma das causas disso, a autora pondera o fato de que os profissionais que               

desenvolvem tais tecnologias formam um corpo técnico com uma diversidade muito           

baixa, além de serem subexpostos ao pensamento crítico e ao aprendizado sobre            

história, cultura e diversos tipos de dominação. Segundo a autora “the lack of a              

diverse and critically minded workforce on issues of race and gender in Silicon Valley              

impacts its intellectual output” (2018, p. 91). O estudo de West, Whittaker e Crawford              

(2019)  corrobora essa baixa diversidade: o percentual de mulheres na equipe           

estadunidense de pesquisa das empresas Facebook e Google é de 15% e 10%             

respectivamente. Já a participação de pessoas negras é muito menor:,          

21 Noble também analisa retornos de busca com outras etnias, como white girls, latin girls, asian girl.                 
O resultado em todos estes casos foram o mesmo, com presença massiva de conteúdo pornográfico. 
22 Mais informações disponíveis em:     
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_mulher_circo_ africa_lab. Acesso em 28     
ago. 2019 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160110_mulher_circo_africa_lab
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correspondem a 2,5% e 5% da força de trabalho total destas empresas            

respectivamente. 

A partir dos exemplos de representação vinculados a significados negativos de           

negros e mulheres online, e da revisão da construção e manutenção de dominação             

cultural sobre minorias, a autora aponta para o poder cultural dos algoritmos e indica              

que instituições e sistemas de informação, estendendo-se a organizações apoiadas          

pelo estado e internet, participam da legitimação da ideologia dos grupos           

dominantes, em detrimento de pessoas negras. Neste sentido, em seu estudo sobre            

o Sistema Decimal de Dewey , sob a ótica da Teoria Crítica Racial (TCR), Furner              23

(2007)  afirma que tal mecanismo nega que raças sejam  

social constructs based partly on individual perceptions of bodily         
appearance, and partly on the pursuit of group interests in preserving           
the structure of power relations in society that allow a dominant           
population (defined as white) to maintain control over other groups          
(defined as nonwhite) (p. 159). 

 

Ademais, outro aspecto que Noble enfatiza é o grande espaço que algoritmos vêm             

ocupando em termos de políticas públicas e, sobre isso, afirma: 

we can reconceptualize the design of indexes of the web that might            
be managed by librarians and information institutions and workers to          
radically shift our ability to contextualize information. This could lead          
to significantly greater transparency, rather than continuing to make         
the neoliberal capitalist project of commercial search opaque (2018,         
p. 77). 

 

2.2.2 Sistemas de pontuação pessoal e de crédito 

A pontuação de crédito é uma técnica de análise de concessão de empréstimos             

antiga, utilizada por diferentes atores privados que, através de algoritmos preditivos,           

calcula a probabilidade de pagamento e do nível de confiabilidade de potenciais            

prestamistas. Com registro de uso nos Estados Unidos anterior a 1950 (KOOPER,            

23 Sistema de classificação bibliotecária amplamente usado, inclusive nas bibliotecas da Fundação            
Getulio Vargas. 
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2019) , foi na esteira da Segunda Guerra Mundial que se desenvolveu mais            

rapidamente. A prática se disseminou na medida em que o consumo, conforme            

apontado no capítulo 1, passou a ser considerado uma via de potencialização do             

crescimento econômico e um importante recurso na gestão macroeconômica         

(MARRON, 2007). 

À princípio, com foco apenas na capacidade de pagamento do prestamista, o            

desenvolvimento de modelos estatísticos e acúmulo de registros fez com que, na            

década de 1970, a concessão de crédito se enquadrasse cada vez mais no diapasão              

da análise de risco (MARRON, 2007). Informações como quantos anos a conta            

bancária tem, dívidas pendentes, ativos financeiros, histórico de pagamento de          

faturas, renda, histórico de empregos e propriedade de imóveis, podem ser           

considerados em uma pontuação (CITRON; PASQUALE, 2014).  

Considerando que o Big Data é cada vez mais explorado para classificar indivíduos,             

os sistemas de pontuação pessoal e de crédito seguiram esta tendência, e seus             

modelos e técnicas estão se sofisticando cada vez mais (PASQUALE, 2015). O            

Brasil acompanhou tal processo, de modo que os bureaus de crédito do país estão              

entre os mais antigos e tecnologicamente sofisticados do mundo (DINIZ, 2010) . 

Os benefícios de sistemas de pontuação de crédito são vários e levantados por             

diversos estudos, de modo que: 

bancos e instituições financeiras têm realizado grandes investimentos        
na criação de ferramentas para fazer avaliações dos clientes que          
solicitam crédito, buscando identificar bons e maus pagadores        
(Stiglitz & Weiss, 1981) e colocando em prática diversos desses          
modelos [de pontuação] (SILVA, 2019, p. 88).  

 

Um estudo levantado por Reddix-Smalls (2011) aponta que o cálculo automático de            

pontuação de crédito permite que os credores obtenham a aprovação de           

empréstimos com mais rapidez e, embora afirmem que haja discordância,          

apoiadores da prática insistem que ela melhora a objetividade do processo de            

aprovação de empréstimos, pois ajuda a minimizar o potencial de discriminação           
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passível de existir na concessão de crédito (PATRICK; TAYLOR; CALIGIURI, 1999).           

Além disso, o estudo aponta que a pontuação automática de crédito pode aumentar             

significativamente a precisão do processo de concessão de crédito do credor. 

Na contramão de tal linha de pensamento, os professores de direito Danielle Citron e              

Frank Pasquale, em seu ensaio The Scored Society (2014), exploram o que chamam             

de sociedade pontuada, na qual a classificação de indivíduos de alguma forma            

molda significativamente as chances de vida econômica. Embora pontuações         

automatizadas estejam presentes de forma pervasiva e generalizada na sociedade,          

os autores argumentam que esse sistema também é opaco e carece de supervisão.  

Os autores são categóricos ao afirmarem que “there is nothing unbiased about            

scoring systems” (CITRON; PASQUALE, 2014, p. 5), e ainda complementam “credit           

scores can make or break the economic fate of millions of individuals” (p. 8). Neste               

sentido, apontam que sistemas de pontuação de crédito possuem três problemas           

básicos: opacidade, resultados arbitrários e impacto diferenciado entre mulheres e          

minorias. 

Opacidade diz respeito ao aspecto caixa preta dos algoritmos de pontuação de            

crédito e à impossibilidade de se obter mais detalhes sobre seus cálculos. Sobre             

isso, afirmam que “far from eliminating existing discriminatory practices,         

credit-scoring algorithms instead grant them an imprimatur, systematizing them in          

hidden ways ” (p. 13). 

O problema de resultados arbitrários pode ser entendido como uma decorrência da            

natureza caixa preta do método, o que faz com que diferentes bureaus de crédito,              

por aplicarem técnicas diversas, atribuam pontuações distintas para o mesmo          

indivíduo. Por fim, o impacto diferenciado é relacionado às práticas sistemáticas e            

discriminatórias que são realizadas de forma oculta, e que atingem principalmente           

mulheres e minorias. Como se constata: “credit scoring if unchecked is an intrinsic,             

established form of discrimination very similar to redlining” (HAVARD, 2011, p. 247).  

Além disso, os autores destacam que pontuações de crédito viram profecias           

autorrealizadas, confirmando essa afirmação a partir do estudo realizado por Michael           
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Aleo & Pablo Svirsky (2008), “Ironically, because these borrowers are more likely to             

default on their loans, the banks, to compensate for that increased risk, issue these              

borrowers loans that feature more onerous financial obligations, thus increasing the           

likelihood of default” (p. 5). 

Na esteira da ampliação dos registros digitais, da crença nos algoritmos e no Big              

Data, os sistemas de pontuação de crédito passaram a adotar métodos de            

inteligência artificial (IA). Nesses métodos, os critérios utilizados para classificar          

indivíduos em diferentes riscos de crédito não são estabelecidos previamente por um            

ser humano, mas sim determinados por algoritmos do tipo aprendizagem de           

máquina, a partir de uma miríade de dados de entrada. Esses sistemas não apenas              

determinam os tipos de comportamento que definirão o pagamento de empréstimos,           

mas também automatizam o processo de aprendizado dos ajustes que funcionaram           

melhor no passado. Ou seja, objetivam escalonar quais métricas anteriormente          

usadas foram eficazes para recomendar mais interações e testes . 24

Para analisar o impacto da IA na concessão de crédito, Citron e Pasquale (2014)              

primeiramente classificam-na sob duas óticas: a da engenharia e a cognitiva. Do            

ponto de vista da engenharia, IA é a ciência de fazer com que as máquinas realizem                

funções para as quais se exige inteligência humana, com o objetivo de executar uma              

determinada tarefa de maneira independente e com métodos não determinados          

previamente. Já a perspectiva cognitiva ambiciona desenvolver sistemas que         

funcionem da mesma forma que a humana, replicando capacidades como emoções           

e consciência, embora muitas vezes não alcancem tal objetivo (ANDERSON, 2008).  

De acordo com os autores, na medida em que pontuações de crédito são             

desenvolvidas do ponto de vista da engenharia como uma tecnologia de           

gerenciamento de risco quantitativo, fazendo classificações delicadas da população         

como um todo, mas, em última análise, técnicas, os autores invocam a necessidade             

24 Sobre isso, os autores referenciam um pioneiro da inteligência artificial, que descreve o processo               
como: "In order for a program to improve itself substantially it would have to have at least a                  
rudimentary understanding of its own problem-solving process and some ability to recognize an             
improvement when it found one. There is no inherent reason why this should be impossible for a                 
machine." Marvin L. Minsky, Artificial Intelligence, SCI. AM., Sept. 1966, at 246, 260. (Apud CITRON;               
PASQUALE, 2014, p. 5-6). 
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de pontos de apoio de análise humana em tal processo. Isso para que as              

pontuações expressem também valores humanos de justiça. 

 

2.3. TEORIA CRÍTICA RACIAL 

A Teoria Crítica da Raça (TCR) congrega um movimento formado por uma coleção             25

de ativistas e estudiosos interessados em estudar e transformar a relação entre raça,             

racismo e poder (DELGADO; STEFANCIC, 2017), movimento este cada vez mais           

crescente no mundo e no Brasil . Com foco central, invariavelmente, na questão            26

racial, a TCR, no entanto, reconhece múltiplas formas de opressão – classe, etnia,             

gênero, direitos de imigração, idioma, nacionalidade, orientação sexual, etc. – que           

também são experimentadas por pessoas negras.  

Com origem na segunda metade do século XX nos Estados Unidos, os precursores             

intelectuais da TCR foram estudiosos do direito que, no contexto de uma lenta e              

questionável aplicação da legislação americana sobre direitos civis relacionados à          

raça após o movimento das décadas de 1950 a 1970 (WILLIS, 2017), desafiaram o              

discurso liberal racial que pregava ideais meritocráticos e de cegueira racial como a             

forma de alcançar igualdade racial (HARRIS, 2015). 

O espaço e a orientação para desenvolvimento de tais conhecimentos foram os            

Estudos Jurídicos Críticos (do inglês Critical Law Studies, CLS), por meio dos quais             

os juristas procuravam “reexamine the terms by which race and racism have been             

negotiated in American consciousness, and to recover and revitalize the radical           

tradition of race-consciousness among American-Americans and other peoples of         

color” (CRENSHAW et al., 1995a, p. xiv).  

São considerados como precursores intelectuais da TCR, os professores de direito           

Derrick Bell, Alan Freeman e Richard Delgado (CRENSHAW et al., 1995b;           

DELGADO; STEFANCIC, 2017; SILVA, 2019). O primeiro – o único negro entre os             

25 Também traduzida para o português como Teoria Crítica da Raça em alguns estudos (LOURES;               
QUEIROZ, 2018; TUKUFU ZUBERI, 2016). 
26 Para além de estudos de direito, estudos de educação (HOLLINS, 2015; WILLIS, 2017), saúde               
(HATCH, 2016) comunicação (FURNER, 2007), tecnologia (NOBLE, 2018; SILVA, 2019), entre outros            
aplicam o framework teórico da TCR. 
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três citados – é o mais conhecido por seu posicionamento, para a época, inusitado e               

inovador, marcando a ruptura lógica crítica que focava menos na sobrevivência e na             

liberdade dos seres humanos e mais em fatores ideológicos (TUKUFU ZUBERI,           

2016) . Os artigos Serving Two Masters: Integration Ideals and Client Interests in            

School Desegregation Litigation (BELL, 1976), The interest convergence dilemma         

(BELL, 1979), Legitimizing Racial Discrimination through Antiscrimination Law        

(FREEMAN, 1978) e The Imperial Scholar (DELGADO, 1984) são levantados como           

seminais da TCR (CRENSHAW et al., 1995b; DELGADO; STEFANCIC, 2017) e, por            

isso, explorados no tópico seguinte. 

Embora a TCR tenha surgido a partir de trabalhos acadêmicos do direito, nas últimas              

décadas, este movimento evoluiu e, hoje, estudiosos de diversas áreas aplicam as            

perspectivas da TCR para desenvolver pesquisas e análises acerca das relações de            

poder envolvendo raça e racismo. Para além de estudos de direito, estudos de             

educação (HOLLINS, 2015; WILLIS, 2017), saúde (HATCH, 2016) comunicação         

(FURNER, 2007), tecnologia (NOBLE, 2018; SILVA, 2019; BENJAMIN, 2019), entre          

outros, utilizam esta visão teórica. 

Ainda que a pluralidade de autores seja considerável, de modo que diversos objetos             

sejam abordados com ênfase e argumentos diferenciados, Crenshaw et al. (1995a)           

afirmam que a TCR não se baseia em uma doutrina ou metodologia singular. Ao              

contrário, adota uma abordagem interdisciplinar composta pela teoria feminista         

negra, teoria crítica, estudos críticos do direito, feminismo, liberalismo, marxismo e           

neomarxismo, neopragmatismo, pós-modernismo e pós-estruturalismo.  

Embora existam muitos desdobramentos e aplicações diferentes ligadas a autores e           

tradições de pesquisa específicas em uma variedade de disciplinas acadêmicas e           

atividades profissionais, a TCR se mantém coerente. Isto se dá, pois, assume como             

premissa fundamental compreender como um regime de supremacia branca e sua           

opressão a pessoas negras foi criado e é mantido, e esta compreensão busca             

promover a transformação dessa situação (CRENSHAW et al., 1995b; CRENSHAW,          

2011; TUKUFU ZUBERI, 2016). Esta premissa se alicerça na noção de que, embora             

raça seja uma construção social (a ideia de uma raça biológica é falsa), este              
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conceito é considerado “‘real’ in the sense that there is a material dimension and              

weight to the experience of being ‘raced’ in American society” (CRENSHAW et al.,             

1995a, p. Xxvi). 

 

2.3.1 Precursores intelectuais da TCR 

Em seu artigo Serving Two Masters: Integration Ideals and Client Interests in School             

Desegregation Litigation (1976), Derrick Bell – advogado, ativista pelos direitos civis,           

e o primeiro professor negro no departamento de direito na universidade de Harvard             

em 1971 -, critica os efeitos na comunidade negra americana da aplicação da             

decisão tomada pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 1954 no caso Brown v.              

Board of Education. Acerca deste artigo, Kimberlé Crenshaw, Neil Gotanda, Garry           

Peller e Kendall Thomas, estudiosos da TCR, professores de direito nos EUA e             

organizadores do livro Critical Race Theory: The Key Writings That Formed the            

Movement (CRENSHAW et al., 1995b), afirmaram “Perhaps there is no more sacred            

text for what we have described as the liberal civil rights consensus than the              

Supreme Court's opinion in Brown v. Board of Eduation” (CRENSHAW et al., 1995a,             

p. 2) . 

No início dos anos 1950, os advogados da National Association for the Advancement             

of Colored People (NAACP) iniciaram uma série de processos alguns estados           

norte-americanos para contestar as leis de segregação racial das escolas públicas.           

O caso que acabou nomeando um famoso grupo destes processos foi o movido por              

Oliver Brown, em 1951, contra o Board of Education of Topeka, Kansas, depois que              

sua filha, Linda Brown, foi impedida de entrar nas escolas brancas da cidade. Com              

um posicionamento unânime e histórico, a Suprema Corte Americana decidiu, em           

1954, acabar com a segregação racial de escolas públicas. Este caso, por um lado,              

marcou uma vitória do movimento civil por igualdade racial e incentivou ainda mais a              

luta por justiça racial . Por outro lado, segundo análise de Bell (1976), criou uma              27

27 O episódio em que Rosa Parks se recusou a desistir de seu assento para que pessoas brancas                  
sentassem em um ônibus no estado do Alabama, entre outros atos por justiça racial a partir da                 
segunda metade da década de 1950, são vistos como um dos desdobramentos deste processo              
(BELL; DELGADO; STEFANCIC, 2005). 
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tensão entre as demandas específicas da comunidade negra americana frente aos           

ideais dos advogados de direitos civis (como os da NAACP, instituição que Bell             

também representou). De acordo com o professor de direito, os advogados de            

“interesse público”, motivados pelo caso Brown, perseguiam a integração racial          

como uma solução apropriada para as necessidades educacionais das crianças          

negras, mas isto, com frequência, se opunha aos interesses das comunidades           

afro-americanas que representavam. 

Crenshaw et al. (1995a) refletem que, na década de 1970, quando Bell escreveu o              

artigo citado, a pauta de integração racial nos Estados Unidos havia tomado tal             

proporção que diferenciava os “iluminados” dos “atrasados” (p. 2). Assim, foi           

dramático para o movimento negro que uma proeminente figura aparentemente          

assumisse a ideologia liberal do movimento dominante dos direitos civis,          

problematizando o efeito da aplicação de Brown na comunidade negra. Contudo,           

conforme o próprio Bell afirma, não é necessário compartilhar dos interesses           

segregacionistas para questionar a utilidade da integração de escolas, o que era            

necessário era reconhecer a mudança de prioridades da comunidade negra, partindo           

de uma perspectiva consciente da raça, com foco no efeito e consequência de seus              

pleitos. Esta mudança de perspectiva, segundo Crenshaw et al. (1995a) “is the            

intellectual starting point of Critical Race Theory ” (p. 2). 

O outro ensaio de Bell, levantado como um dos embriões da TCR, é o The interest                

convergence dilemma (1979), no qual o autor, ainda se debruçando sobre o caso             

Brown v. Board of Education, supõe que o desfecho do pleito foi moldado por              

interesses de liberais do norte do país e afro-americanos moderados do sul. Bell             

relata o fluxo de idas e vindas de decisões judiciais anteriores e referentes ao caso,               

as vincula a etapas históricas dos EUA as quais, no médio e longo prazo, abririam               28

precedentes reformistas por parte dos brancos. Deste modo, a vitória de Brown            

representou uma convergência de interesse temporária entre estes grupos, o que           

28 Um dos exemplos indicados pelo professor de direito diz respeito aos veteranos da Segunda Guerra                
Mundial que, ao voltarem para os EUA, como negros, não tinham certos direitos sociais, mas, como                
veteranos sim. Neste contexto, o aparato jurídico americano se viu na situação de validar outras               
interpretações a dispositivos legais, caminhando no sentido de construir uma igualdade racial – ao              
menos formalmente. 
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indicaria que poucas mudanças acontecem apenas por altruísmo. Com tal reflexão,           

Bell chama atenção para o fato de que o papel “neutro” e “impessoal” do direito               

como mediador de relações sociais mascara sua função de (re)produzir e isolar o             

domínio branco.  

Além dos textos do jurista Derrick Bell, o artigo Legitimizing Racial Discrimination            

through Antiscrimination Law (1978) de Alan Freeman, também professor de direito,           

é indicado como um dos marcos precursores da TCR. Analisando decisões           

importantes da Suprema Corte acerca de direitos civis, tais como Brown e outras,             

Freeman identificou que a discriminação racial pode ser abordada a partir da            

chamada “perpretator perspective” (perspectiva do agressor) ou da “victim         

perspective ” (perspectiva da vítima). Sob a primeira, discriminação racial: 

describes those conditions of actual social existence as a member of           
a perpetual underclass. This perspective includes both the objective         
conditions of life-lack of jobs, lack of money, lack of housing – and the              
consciousness associated with those objective conditions – lack of         
choice and lack of human individuality in being forever perceived as a            
member of a group rather than as an individual. The perpetrator           
perspective sees racial discrimination not as conditions, but as         
actions, or series of actions, inflicted on the victim by the perpetrator.            
The focus is more on what particular perpetrators have done or are            
doing to some victims (…) The perpetrator perspective presupposes a          
world composed of atomistic individuals whose actions are outside of          
and apart from the social fabric and without historical continuity.          
(FREEMAN, 1978, p. 1052-1054) 

 

Já de acordo com a perspectiva da vítima, discriminação racial diz respeito à             

situação de vida do grupo social ao qual a vítima pertence. Assim, refere-se a um               

problema estrutural, que só será resolvido conforme seus precedentes forem          

eliminados. Com tal diferenciação, Freeman provoca que a atuação do direito           

americano em casos de discriminação racial através da “perpretator perspective” –           

como verificou ser a mais comum – não resolve o problema: apenas neutraliza a              

conduta, não garantindo que tal situação não se repita. 

No último artigo levantado como precursor da TCR, “The Imperial Scholar” (1984), o             

autor Richard Delgado aponta para o fato de que o estudo de direito civil e               
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antidiscriminação dos EUA era capitaneado por um grupo formado quase que           

inteiramente por professores brancos de direito – à exceção de Derrick Bell.            

Problematizando a suposição tácita de que a raça do estudioso não importava para             

o desenvolvimento de seu trabalho, apenas o mérito de suas ideias, Delgado            

analisou uma série de comentários na literatura acadêmica de direito civil e notou             

que tal produção era elaborada principalmente por brancos, para brancos, mas           

sobre questões discriminatórias da comunidade afro-americana. Neste contexto, e         

partindo de reflexões de Bell (1976, 1979) e Freeman (1978), declarou aberta e             

explicitamente que a raça de um estudioso é importante para a perspectiva e a              

ideologia, marcando o início da ruptura do discurso de isenção racial na produção             

acadêmica de direito. 

 

2.3.2 Evolução e princípios da TCR 

Crenshaw et al. (1995b) descrevem a evolução da TCR como uma série de eventos,              

sendo marcada principalmente pelos protestos de estudantes de direito de Harvard           

sobre o posicionamento da universidade frente à lacuna na grade acadêmica de            

espaços pedagógicos específicos para debater a questão racial quando, em 1980,           

Derrick Bell, se desligou da instituição para ser reitor da University of Oregon Law              

School. Harvard, ao não garantir a continuidade do oferecimento das disciplinas que            

Bell lecionava, afirmou que tais tópicos já eram abordadas em outras disciplinas.            

Esta situação colocou o corpo discente da instituição frente ao racismo estrutural            

que era debatido por Bell, de forma que propuseram e realizaram, a partir de 1981, o                

chamado Alternative Course, conduzido inicialmente por alunos destinados a         

interrogar a raça e a lei nos EUA. Este curso tem importância fundamental como um               

marco do nascimento da TCR, pois, ao longo dos anos em que foi realizado na               

primeira metade da década de 1980, introduziu diversos calouros ao debate, bem            

como ampliou as fronteiras da discussão ao convidar professores e pesquisadores           

de outras instituições americanas. 

A oficina de TCR, organizada por Crenshaw, em 1987, durante a conferência de             

estudos jurídicos críticos (do inglês Critical Law Studies, CLS), também é um marco             
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do surgimento da TCR, mas num âmbito mais formalizado. No evento se definiu a              

orientação teórica da TCR, circunscrita por Calmore (1995) como  

a form of oppositional scholarship, critical race theory challenges the          
universality of [combined] white experience [and] judgment as the         
authoritative standard that binds people of color and normatively         
measures, directs, controls, and regulates the terms of proper         
thought, expression, presentment, and behavior (p. 318). 

 

Ao longo da década de 1980, tais trabalhos foram ganhando eco na comunidade             

científica americana, despertando interesse para além dos estudiosos de direito,          

como na área de administração, estudos de mídia, entre outras (CRENSHAW,           

2011) . A militância também ultrapassou os muros da academia, ganhando          

repercussão em mobilizações sociais, como as do movimento Black Power.  

É importante ressaltar que, embora a TCR, enquanto um corpo coeso composto por             

estudiosos que visam contestar discursos e estruturas que promovem a          

(re)produção de injustiças raciais, tenha sido formada a partir dos marcos           

levantados, este debate já ocorria antes. Tukufu Zuberi (2016) – sociólogo professor            

de Estudos Africanos na Universidade de Pensilvânia – afirma que: 

As ideias antecedentes da TCR já existiam nas ciências sociais muito           
antes desse movimento intelectual no direito. De fato, a tradição          
crítica entre a população da diáspora africana existia muito antes da           
criação das ciências sociais. Os escritos sobre as narrativas         
libertárias dos escravizados e os “apelos” (appeals) dos indivíduos         
“livres” afrodescendentes nas Américas é uma tradição digna de         
consideração. Os pesquisadores que sobreviveram à experiência da        
escravidão estabeleceram uma fundamentação analítica para      
responder à opressão social (TUKUFU ZUBERI, 2016, p. 467-468) 

 

Da mesma forma que Zuberi invoca os ideais da TCR antes do movimento             

intelectual preconizado por acadêmicos do direito nos EUA, Loures Ferreira (2018)           

retoma alguns autores e autoras brasileiras como, ainda que de forma não declarada             

e explícita, possíveis integrantes de tal corrente de pensamento. Destes podemos           
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destacar, por exemplo, os estudos de Lélia Gonzalez (1979; BARRETO, 2005), de            

Antônio Sérgio Guimarães (2002), Abdias Nascimento (1980), dentre outros. 

Nesta mesma linha de raciocínio, a preocupação com a aplicação de uma teoria             

forjada na história da sociedade norte-americana para estudar elementos da          

realidade brasileira é notável e presente. Neste sentido, com segurança da           

disparidade da realidade brasileira e a dos Estados Unidos, a compreensão de que             

existe – em uma análise ampla e panorâmica ao menos considerando o âmbito             

desta pesquisa – uma trajetória comum de “enfrentamento aos horrores da           

escravidão, do colonialismo e do racismo [que] emerge uma tradição intelectual           

compartilhada de questionamento, rejeição, apropriação e subversão do legado         

moderno” (LOURES; QUEIROZ, 2018, p. 218), e com uma transposição crítica do            

conteúdo da TCR – sobretudo de princípios mais gerais – entende-se que é possível              

lançar mão da TCR como baliza para as reflexões que este trabalho se propõe. 

Conforme já afirmado, ainda que formalmente a TCR tenha começado como um            

movimento no direito, ela se espalhou rapidamente para além desta disciplina. Hoje            

ela é amplamente aplicada em diversas áreas, tais como na educação (HOLLINS,            

2015; WILLIS, 2017)), saúde (HATCH, 2016), comunicação (FURNER, 2007),         

tecnologia (BENJAMIN, 2019; NOBLE, 2018; SILVA 2019), entre outras. Tendo          

como base esta vasta e crescente produção, alguns críticos levantaram uma série            

de princípios compartilhados pelos estudiosos que aplicaram esta perspectiva         

teórica. Em que pese uma possível variação de ênfase dos diferentes levantamentos            

(CRENSHAW et al., 1995a; DELGADO; STEFANCIC, 2017; YOSSO et al., 2001), a            

sistematização a ser adotada e explorada no presente trabalho foi a desenvolvida            

pelo casal de estudiosos da TCR, Richard Delgado e Jean Stefancic, e compilada na              

terceira edição do livro Critical Race Theory An Introduction (DELGADO;          

STEFANCIC, 2017). 

Refletindo que “probably not every writer would subscribe to every tenet set out in              

this book, but many would agree on the following propositions” (p. 8), Delgado e              

Stefancic (2017) estipulam cinco princípios: (i) ordinariedade do racismo, refletindo a           

“ciência normal” e a forma como a pessoas negras se relacionam na sociedade; (ii)              
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convergência de interesses ou determinismo material, que refere-se à ideia          

desenvolvida por Bell (1979) de que os direitos concedidos para a população negra             

decorrem de um contexto histórico social que, na linha do tempo, converge com os              

interesses do grupo dominante – os brancos; (iii) construção social da raça, que             

atrela ao branco um valor maior que os outros grupos de cor ou raça, construindo               

uma sociedade racializada; (iv) racialização diferenciada, que diz respeito a          

mudanças históricas da forma de enxergar diferentes grupos étnicos ; e (v)           29

valorização das narrativas pessoais (storytelling) que adiciona dados qualitativos às          

informações que não se refletem na objetividade das perspectivas positivistas. 

No contexto brasileiro, a transposição da concepção de ordinariedade do racismo           

tem apoio no conceito de racismo estrutural sistematizado pelo jurista e filósofo            

Silvio Luiz de Almeida (2019). Tal conceito se refere a noção do racismo como parte               

da ordem social, que privilegia determinados grupos sociais em detrimento de outros            

de forma não individualizada ou pessoalizada, mas de forma coletiva, através de            

“atos de toda a comunidade branca contra a comunidade negra” (p. 29). Almeida             

sublinha que, embora o racismo estrutural geralmente não seja algo tão palpável ou             

visível quanto atos de racismo individual, não é por isso que seria menos destrutivo,              

o “racismo [estrutural] se expressa concretamente como desigualdade política,         

econômica e jurídica” (p. 34).  

A ordinariedade do racismo bem como o racismo estrutural tem como uma de suas              

bases a ideia de cegueira racial, do inglês color-blindness, que diz respeito a             

situações em que as diferentes circunstâncias vividas por pessoas brancas e           

pessoas negras são negligenciadas (BELL, 1995). De acordo com Crenshaw et al.            

(2019) “colorblindness is a wide-ranging technology of power, fundamental to all           

disciplinary formations, that functions within the prevailing university structure to          

sustain a disaggregated knowledge base about one of the most troubling societal            

problems of our time” (p. 13). Neste sentido, abordar esta questão inclui examinar o              

fenômeno do poder e supremacia branca, e a variedade de privilégios adjacentes            

29 Como, por exemplo, o racismo que pessoas com traços orientais sofreram no Brasil por conta do                 
recente surto do vírus Covid-19 na China no primeiro semestre de 2020:            
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/12/eunaosouumvirus-ameaca-de-pandemia-dispara-ra
cismo-contra-amarelos.htm. Acesso em 13 fev. 2020. 

https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/12/eunaosouumvirus-ameaca-de-pandemia-dispara-racismo-contra-amarelos.htm
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/02/12/eunaosouumvirus-ameaca-de-pandemia-dispara-racismo-contra-amarelos.htm
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que vêm com a participação na raça dominante. Esta, se calca em uma lógica              

branca, que 

refere-se a um contexto no qual a supremacia branca definiu as           
técnicas e os processos de racionalização sobre os fatos sociais. A           
lógica branca assume uma postura histórica que garante objetividade         
eterna às visões das elites brancas... Além disso, a lógica branca           
opera para promover a ‘alienação debilitante’ entre os racialmente         
oprimidos, na medida em que eles são lançados como [pessoas] em           
um mundo de significados pré-existentes no qual são incapazes de          
fazerem sentido (TUKUFU ZUBERI, 2016, p. 473). 

 

A visão sobre raça e relações raciais como fruto de construção social tem apoio              

desde a origem da TCR. Compreende as relações sociais que racializam os grupos             

minoritários independente de eventuais características biológicas, sendo que o que          

influencia esta percepção é a ideologia racial na qual está inserida aquela            

sociedade; no Brasil, o marco da democracia racial foi a noção de que quanto mais               

branco, melhor e quanto mais negro, pior (GUIMARÃES, 1999). Delgado e Stefancic            

(2017)  circunscrevem este princípio afirmando que raça ou raças não são: 

objective, inherent, or fixed, they correspond to no biological or          
genetic reality; rather, races are categories that society invents,         
manipulates, or retires when convenient. People with common origins         
share certain physical traits, of course, such as skin color, physique,           
and hair texture. But these constitute only an extremely small portion           
of their genetic endowment, are dwarfed by what we have in           
common, and have little or nothing to do with distinctly human, higher            
order traits, such as personality, intelligence, and moral behavior.         
That society frequently chooses to ignore these scientific truths,         
creates races, and endows them with pseudo-permanent       
characteristics is of great interest to critical race theory (p. 9).  

 

Já a importância das narrativas a partir de experiência de vida é sustentada na              

medida em que estudiosos da TCR usam narrativas e histórias contadas por            

pessoas negras que vivem sob opressão racial, para identificar, circunscrever e           

dissipar mitos, suposições e crenças infundadas sobre pessoas negras.

Desafiando explicitamente o discurso racista, a TCR também é consciente da           
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maneira como a raça e o racismo afetam os corpos, identidades e experiências de              

pessoas negras. Assim, explica como o racismo, enquanto condição social,          

extrapola atos racistas intencionais e individuais e, por isso, deve ser entendido nos             

níveis institucional, social, econômico, político e histórico. 

Transpondo a TCR para o âmbito da tecnologia, Ruha Benjamin (2019, Race After             

Technology) apresenta uma proposta de integração com instrumentos dos estudos          

de ciência e tecnologia para examinar a desigualdade presente em códigos e            

algoritmos e o cenário racial contemporâneo. Nomeando esta estrutura conjunta de           

“race critical code studies”, Ruja aponta para o fato de que esta abordagem contribui              

para abrir a “caixa Preta” (PASQUALE, 2015) das desigualdades codificadas.  

Considerando o posicionamento de Derrick Bell, que clamava por uma avaliação           

radical da realidade para transformá-la, afirmando que para “see things as they really             

are, you must imagine them for what they might be” (1995, p. 898), Benjamin invoca               

o uso que a TCR faz da narrativa pessoal como uma ferramenta libertadora e              

questiona como aplicar uma orientação racial consciente no âmbito do          

desenvolvimento tecnológico, ponderando que tal movimento não configure apenas         

uma crítica, mas como um pré-requisito para transformar o papel da tecnologia. 

Assim, por meio da perspectiva da TCR e, tendo em mente a provocação de Ruha               

(2019), esta pesquisa compreende que, para além das condições materiais e           

econômicas, há uma subjetividade que constrói o mundo a partir das bases de             

pensamento da lógica branca. Por isso, a análise do processo de inclusão que a              

Conta Black promove e a identificação de quais mecanismos algorítmicos sociais           

desenvolve neste âmbito, buscando identificar a orientação racial presente neste          

desenvolvimento, se dará considerando principalmente três princípios       

sistematizados por Delgado e Stefancic (2017), a saber: ordinariedade do racismo;           

construção social da raça; e importância das narrativas. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

Com o objetivo de caracterizar o processo de inclusão financeira promovido por uma             

fintech de protagonismo negro, identificando quais mecanismos algorítmicos sociais         

inclusivos são desenvolvidos e acionados neste processo, o método de pesquisa           

adotado foi o estudo de caso único. Partindo da visão de Stake, que considera              

estudo de caso como “a process of inquiry about the case and the product of that                

inquiry ” (2006, p. 8), a unidade de análise do trabalho foi o processo inclusivo que a                

Conta Black promove a reboque do desenvolvimento tecnológico algorítmico. 

Na concepção de Stake (1995), existem três tipos de estudo de caso: intrínseco,             

instrumental e coletivo. O primeiro refere-se a trabalhos em que o próprio caso             

reflete o problema de pesquisa, nos quais deseja-se aprofundar em um caso            

particular por suas especificidades, e não por seu potencial de representar outros            

casos. Estudos instrumentais, por sua vez, buscam examinar o caso para construir            

conhecimento que possa ser transferido para outros contextos semelhantes. Por fim,           

Stake entende que estudo de caso coletivo compara vários casos para gerar uma             

contribuição teórica, uma vez que aprofunda a investigação em diferentes contextos.           

Posto isso, esta pesquisa está mais alinhada ao que Stake (1995) chama de estudo              

de caso instrumental, pois, embora o caso da Conta Black seja fundamental para             

desenvolver o trabalho, seu papel é viabilizar a compreensão do processo de            

promoção de inclusão financeira a públicos específicos através do desenvolvimento          

de tecnologia – aqui chamado de mecanismos algorítmicos sociais inclusivos. 

Considerando a compreensão de Stake, de que “a case is a noun, a thing, an entity”                

(2006, p. 1), a entidade a ser estudada na presente pesquisa são os mecanismos              

inclusivos desenvolvidos pela Conta Black, objetivando promover a inclusão         

financeira a seu público predominantemente negro. Embora a atuação da fintech não            

tenha nenhuma restrição no que toca seu público, quer seja em termos de raça,              

classe, ramo de atuação econômica ou outra, é importante ressaltar que este estudo             

foi desenvolvido tendo como foco a inclusão financeira que a fintech promove com             

um recorte racial, analisando especificamente o serviço de crédito a          

empreendedores. 
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A entidade considerada como caso são os algoritmos sociais inclusivos, tais como            

dispositivos tecnológicos elaborados pela fintech, que (i) garantam acesso a serviços           

financeiros mitigando o possível racionamento de crédito à população negra          

(PAIXÃO, 2017a); e (ii) desabilitem propriedades de sistemas de pontuação de           

crédito que potencializa a exclusão financeira racial (CITRON; PASQUALE, 2014). 

Nos subtópicos a seguir serão apresentados os critérios para a escolha do caso, a              

coleta e os critérios de análise dos dados, os quais visarão responder à pergunta              

que guia esta pesquisa. 

 

3.1 ESCOLHA DO CASO 

A escolha pelo caso estudado se deve a sua singularidade: sendo uma das poucas              

fintechs encabeçadas por pessoas negras em um país cuja maioria da população é             

negra, que tem como um de seus objetivos propiciar crédito para empreendedores            

negros desenvolvendo novas tecnologias, este caso converge diferentes aspectos         

que permitem construir novos significados sobre a inclusão financeira por meio de            

desenvolvimento tecnológico. O estudo da Conta Black permite analisar justamente          

o cruzamento entre o processo de mitigação do possível racionamento de crédito            

com viés racial (PAIXÃO, 2017) com o desenvolvimento de tecnologias que buscam            

desabilitar elementos recursivos de manutenção de desigualdades – tais como          

armadilhas de pobreza (DEMIRGUC-KUNT; HU; KLAPPER, 2019; MAS, 2009) e          

práticas discriminatórias existentes e que se retroalimentam por meio de algoritmos           

de pontuação de crédito (CITRON; PASQUALE, 2014).  

Ademais, um outro elemento que fortalece a escolha da Conta Black como caso a              

ser estudado nesta pesquisa, e também sustenta o método do caso único, é o              

respaldo que a fintech tem por nascer a partir da experiência da Associação             

AfroBusiness . Diante do cenário de dificuldades para desenvolver atividades         30

empreendedoras, – sobretudo para os empreendedores negros – a associação          

nasce formalmente em 2015 com o objetivo principal de integrar e capacitar            

30 Mais informações disponíveis em: http://afrobusiness.com.br/site/index.html. Acesso em 12 fev.          
2020. 

http://afrobusiness.com.br/site/index.html
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empreendedores e profissionais liberais, para fortalecer o processo de inclusão          

econômica e social da população negra brasileira. Esta parceria traz muita robustez            

para a atuação da Conta Black, na medida em que agrega anos de experiência e               

diálogos com interlocutores do ramo. 

Uma vez determinado o caso e as questões adjacentes de inclusão financeira com             

recorte racial e viés de algoritmos, em um momento embrionário da pesquisa,            

especulou-se investigar a forma como tais vieses são observados na prática. No            

entanto, a partir de um maior conhecimento sobre os objetivos e aspirações da             

fintech, ficou claro que a iniciativa ultrapassa a constatação da exclusão financeira e             

vieses de tecnologia aprofundando desigualdades raciais, e pavimenta um caminho          

para superação desta realidade. Assim, a pergunta norteadora deste estudo – Como            

algoritmos sociais inclusivos são construídos? – visa enquadrar este papel          

transformador da fintech. Isto, inclusive, dialoga diretamente com a proposta da           

TCR, que busca aprofundar a compreensão da relação entre raça, racismo e poder             

justamente para transformar esta realidade (CRENSHAW et al., 1995; DELGADO;          

STEFANCIC, 2017). 

Compreende-se que a escolha de realizar um caso único com a Conta Black é              

justificada pela significância e representatividade (STAKE, 2006) de tal iniciativa no           

cenário brasileiro. Atualmente existem apenas quatro bureaus de crédito atuando          

nacionalmente e, ainda que o processo de construção e refinamento de suas            31

tecnologias e mecanismos de análise social, bem como o acúmulo de base de dados              

para treinar seus algoritmos, seja um processo longo, a Conta Black busca construir             

sua própria pontuação de crédito tendo como ponto de partida clientes           

historicamente excluídos e preteridos pelo sistema financeiro tradicional. 

Além disso, na contramão do possível trade-off que Stake (2006) aponta em estudos             

de caso único entre representatividade e potencial de aprendizado, pesquisar a           

Conta Black é frutífero nos dois sentidos. Na medida em que mais da metade da               

população brasileira é negra, a iniciativa conta com um histórico de mais de quatro              

31 Mais informações disponíveis em:     
https://www.anbc.org.br/materias.php?cd_secao=13&codant=&friurl=_- Biros-de-credito-. Acesso em    
25 set.2019. 

https://www.anbc.org.br/materias.php?cd_secao=13&codant=&friurl=_-Biros-de-credito-_
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anos trabalhando com questões financeiras de parte significativa da população. Já           

no tocante ao potencial de aprendizado, para além do histórico de dados            

acumulados e experiência que tem, ao desenvolver mecanismos de inclusão          

financeira específicos para a população preterida pelo sistema financeiro a partir de            

suas próprias experiências, a fintech constrói uma via de inclusão financeira           

diferente da “viciada do mercado” que vale a pena ser estudada, sobretudo no             32

contexto de uma expansão financeira que não necessariamente configura um          

processo inclusivo (GONZALEZ; DINIZ; POZZEBON, 2015) . 

Para além de aspectos metodológicos acerca da escolha do caso, um ponto            

importante a ser ressaltado perpassa as motivações da pesquisadora. Sensível à           

questão do viés de algoritmos, a mesma busca refletir sobre seu papel na             

sociedade, sobretudo como uma pesquisadora de Administração Pública branca e          

oriunda de classe média, para identificar e desconstruir (por meio de um processo             

com muitos limites e contradições) a lógica branca que privilegia sua raça (TUKUFU             

ZUBERI, 2016). 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

O método primário de coleta dados para esta pesquisa foi a realização de             

entrevistas semiestruturadas com funcionários e correntistas da Conta Black. Sendo          

a unidade de análise desta pesquisa o processo inclusivo que a fintech promove a              

reboque do desenvolvimento tecnológico algorítmico, o roteiro de entrevista foi          

elaborado seguindo os princípios da TCR elencados na revisão de literatura           

(DELGADO; STEFANCIC, 2017) e os elementos de análise de sistemas de           

pontuação de crédito elaborados por Pasquale e Citron (2014), com o objetivo de             

delimitar e entender tal processo e os mecanismos desenvolvidos neste âmbito. 

A fim de garantir uma triangulação do ponto de vista dos envolvidos neste processo              

inclusivo, foram desenvolvidos dois roteiros de entrevista, sendo um para          

funcionários da Conta Black (Anexo 1) e outro para correntistas (Anexo 2). Ambos             

32 Trecho de uma das entrevistas realizadas. 
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roteiros, para além da parte inicial de apresentação da pesquisa e do entrevistado,             

foram compostos por três blocos: (i) Sobre a relação do entrevistado com o sistema              

financeiro tradicional; (ii) Sobre a relação com a Conta Black; e (iii) Percepção do              

processo de concessão e uso de crédito e serviços financeiros. 

Conforme detalhamento apresentado na Tabela 1, foram realizadas cinco         

entrevistas, das quais quatro presencialmente na cidade de São Paulo, e uma por             

telefone. As entrevistas foram realizadas entre os dias 3 de dezembro de 2019 e 8               

de janeiro de 2020. Ao início de cada uma das entrevistas, a pesquisadora solicitou              

autorização para gravação e entregou, ou enviou por arquivo digitalizado, o termo de             

autorização de gravação e uso do conteúdo da entrevista. Os áudios gravados foram             

transcritos e analisados por meio da utilização do software Atlas TI©. 

Os entrevistados foram selecionados considerando o papel desempenhado e vivido          

no âmbito dos algoritmos sociais inclusivos preconizados e desenvolvidos pela          

Conta Black. Como o objetivo era obter uma visão geral da iniciativa, foram             

entrevistados somente funcionários que estivessem em cargos diretamente        

relacionados ou ao desenvolvimento da ferramenta em questão, ou à especificação           

de seus pressupostos. 

Tabela 1 – Relação dos entrevistados 

ENTREVISTADO TIPO QUESTIONÁRIO INSTITUIÇÃO DURAÇÃO 

E1 Funcionário Conta Black 1h18min 

E2 Funcionário Conta Black 1h13min 

E3 Funcionário Conta Black 1h37min 

E4 Funcionário Conta Black 57min 

E5 Correntista Cliente 18min  

Fonte: Elaboração da autora.    
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Na Tabela 1 estão listadas as entrevistas realizadas para esta pesquisa, seguindo            

ordem cronológica de realização. Para não identificar as pessoas entrevistadas,          

conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de concessão da entrevista            

(Anexo 3), utilizou-se a identificação E, de entrevistado, seguido de um número – o              

qual indica apenas a ordem das entrevistas realizadas. A segunda coluna refere-se            

ao tipo de questionário aplicado durante a entrevista, a depender da relação do             

entrevistado com a Conta Black. A terceira coluna apresenta a instituição que o(a)             

entrevistado(a) faz parte e, por fim, a última coluna indica a duração da entrevista. 

Dados secundários foram obtidos a partir de conteúdo publicitário, notícias de           

jornais, eventos de promoção da iniciativa, e anotações feitas durante as visitas ao             

escritório da Conta Black, contribuindo para a triangulação. É válido pontuar que, no             

âmbito de um estudo de caso desenvolvido a partir da concepção de Stake (1998), o               

papel da triangulação é verificar como cada ator enxerga o processo de inclusão que              

a Conta Black promove, buscando padrões de sentido antes de padrões de            

mecanismos, para compreender inclusive os paradoxos e contradições do processo          

estudado. 

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS 

A fim de alcançar o objetivo da pesquisa e compreender como algoritmos sociais são              

construídos, a análise dos dados foi dividida em três categorias principais de análise.             

A primeira e a segunda focaram na caracterização do processo de inclusão            

financeira que a Conta Black promove, já a terceira buscou identificar quais            

mecanismos algorítmicos sociais inclusivos estão sendo desenvolvidos no âmbito da          

criação do sistema de pontuação de crédito próprio da fintech. Todas as análises             

foram guiadas pelos três princípios da TCR levantados na revisão de bibliografia, a             

saber: a ordinariedade do racismo; visão sobre raça e relações raciais como            

construção social; e a importância do conhecimento advindo de vivência e seu            

devido reconhecimento (DELGADO e STEFANCIC, 2017). 
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Estes princípios, embora elencados de forma separada e com distinções entre si, se             

concretizam na realidade de forma muito imbricada. A ordinariedade do racismo           

presente em todas as faces da sociedade (princípio I), depreende necessariamente           

(mas não exclusivamente) de uma sociedade racializada (princípio II), o que, por sua             

vez, só é passível de ser identificado neste contexto por meio de narrativas pessoais              

e valorização do conhecimento advindo de experiências pessoais (princípio III).          

Assim, dada a forma orgânica com que tais princípios se relacionam entre si, o              

processo analítico desta pesquisa os incorporou de forma transversal as categorias           

levantadas, conforme será apresentado adiante. 

Para auxiliar este processo foi utilizado o software Atlas TI® que disponibiliza a seus              

usuários ferramentas para armazenar e codificar/categorizar grandes massas de         

dados de diversos tipos: textuais, áudios, vídeos e gráficos. O software ajudou a             

pesquisadora na análise qualitativa dos dados, pois possui dispositivos para          

cruzamento de informações e análise de padrões, mas, cabe salientar que, apesar            

da contribuição do software, a análise dos dados foi de responsabilidade exclusiva            

da pesquisadora. 

A primeira categoria que caracteriza o processo de inclusão financeira que a Conta             

Black promove foi denominada Exclusão Financeira, e agrupa elementos que          

compõem barreiras ao acesso e uso de serviços financeiros (BCB, 2015) e            

corroboram com o diagnóstico de possível racionamento de crédito elaborado por           

Paixão (2017). Já a segunda, Serviços Financeiros Inclusivos, explora os aspectos           

inclusivos dos serviços que a Conta Black oferece e desenvolve, os relacionando à             

dimensão qualidade do acesso e do uso de crédito (BCB, 2015). A terceira e última               

categoria, Algoritmos Sociais Inclusivos, elenca e relaciona os mecanismos         

identificados e aplicados no sistema de pontuação de crédito que a fintech está             

desenvolvendo. 

Ainda que a categoria serviços financeiros inclusivos aparentemente se aprofunde          

mais no modelo de negócio da Conta Black, do que em seu processo de              

desenvolvimento de tecnologias digitais (algorítmicas), a análise desta e da          
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categoria Exclusão Financeira é necessária para compreender o processo de          

identificação e levantamento dos pressupostos que embasarão a construção do          

sistema de pontuação de crédito da fintech. Conforme indicado anteriormente, o           

objetivo desta pesquisa é explorar a integração entre mecanismos de análise           

humana aplicados à tecnologia algorítmica de sistemas de pontuação de crédito, por            

isso, tomou-se muito cuidado para não resvalar em uma investigação e           

aprofundamento exclusivamente do modelo de negócio da fintech, e sim          

compreender as origens das decisões que orientam o algoritmo social inclusivo que            

o sistema de pontuação de crédito da Conta Black representa. 
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo objetiva apresentar os dados coletados e as análises realizadas. Para            

isso, num primeiro momento, é apresentada uma breve descrição do caso estudado,            

levando em consideração sua origem e percepção de seus fundadores e           

funcionários, bem como seus objetivos. Esta apresentação da Conta Black foi           

elaborada a partir da visão inicial da pesquisadora sobre a escolha do caso             

(conforme descrito na subseção 3.1), junto de elementos oriundos principalmente          

das entrevistas, mas também de outros documentos coletados e descritos na           

subseção 3.2. É importante ressaltar que nos momentos em que nomes das            

pessoas envolvidas com a Conta Black são citados, as informações apresentadas           

são de domínio público, uma vez que uma série de reportagens e publicações sobre              

a iniciativa foram realizadas e estão disponíveis  . 33 34

Num segundo momento, serão apresentados e discutidos os resultados das cinco           

entrevistas realizadas com sócios, funcionários e clientes da Conta Black. A partir da             

revisão de literatura apresentada, os conceitos que guiaram tal análise foram as            

dimensões de acesso e uso de serviços financeiros (BCB, 2015), possível           

racionamento de crédito (PAIXÃO, 2017a, 2017b) e as três questões adjacentes à            

aplicação de sistemas de pontuação de crédito levantadas por Pasquale e Citron            

(2014) : opacidade, resultados arbitrários e impacto diferenciado. 

A codificação das entrevistas levantou 56 códigos e 237 quotations, que foram            

agrupados em códigos mais abstratos os quais, por sua vez, foram relacionados            

entre si, formando teias, conforme será apresentado adiante. Os resultados foram           

observados através das lentes da TCR (DELGADO; STEFANCIC, 2017), buscando          

responder à pergunta de pesquisa que orienta este trabalho: Como algoritmos           

sociais inclusivos são construídos? 

33 
https://lifestyle.r7.com/centavo-por-centavo-elas-ensinam-economia-para-quem-tem-pouco-15012020. 
Acesso em 19 jan. 2020. 

34 
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/11/21/conta-black-aposta-em-desbancarizados-par
a-promover-a-inclusao-financeira.htm. Acesso em 19 jan. 2020. 

https://lifestyle.r7.com/centavo-por-centavo-elas-ensinam-economia-para-quem-tem-pouco-15012020
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/11/21/conta-black-aposta-em-desbancarizados-para-promover-a-inclusao-financeira.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/11/21/conta-black-aposta-em-desbancarizados-para-promover-a-inclusao-financeira.htm
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4.1 CONTA BLACK 

A Conta Black é uma iniciativa brasileira de protagonismo negro, lançada em 2017             

por empreendedores que almejam fortalecer uma comunidade financeira, de modo a           

promover investimento e trocas entre a própria população brasileira, gerando riqueza           

social e intelectual. Caracterizada por seus sócios como uma fintech do tipo conta             

digital, que, por enquanto, oferece apenas serviços de movimentação financeira –           

tais como, transferir, emitir boleto, realizar pagamentos e um cartão de crédito            

pré-pago por meio da bandeira MasterCard –, a iniciativa tem a intenção de oferecer              

ao longo do tempo outros serviços financeiros, tais como recarga de celular,            

seguros, previdência privada, entre outros, sempre com a preocupação de ter uma            

taxa de serviço acessível e transparente. Tal movimento se dá de acordo com o              

desejo de que a Conta Black seja um hub de serviços financeiros “que faça sentido               

para a vida das pessoas”, a fim de formar e fomentar uma comunidade financeira. 

Com sede na região da avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, localizada na zona             

sul da Cidade de São Paulo – região que reúne grandes corporações de diversos              

setores –, e, por se tratar de uma conta digital que oferece serviços financeiros de               

forma virtual, o fato de sua carteira de clientes ser composta por cerca de 20% das                

classes A e B, e 80% das classes mais baixas, não configura um desafio ou               

problema. 

O embrião que originou a Conta Black, conforme citado anteriormente, foi a            

associação AfroBusiness, que existe formalmente deste 2015. A proposta de criar           

um grupo em uma rede social para conectar empreendedores negros, gerando a            

circulação da renda entre a rede, foi tão bem aceita que, Fernanda Ribeiro e Sergio               

All, criadores da AfroBusiness, decidiram investir em uma plataforma própria do           

projeto. A partir da experiência cotidiana junto a empreendedores negros, foram           

ficando cada vez mais claros os desafios que tais empreendimentos enfrentavam e            

também a tendência de que, mesmo com condições favoráveis, muitos dos           

empreendedores não tinham acesso a serviços financeiros adequados para suas          

demandas. 
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Este preâmbulo da associação AfroBusiness é muito significativo pois, além se ser a             

via responsável pela criação da fintech, agrega muitos sentidos ao projeto e            

objetivos da Conta Black uma vez que traz para a própria história e surgimento da               

iniciativa a reconfiguração do mercado de de trabalho pelo empreendedorismo, bem           

como todas suas nuances e ambivalências (SILVA, 2016; SOUZA, 2012). Ainda que            

este contexto ampliado histórica e socialmente não faça parte do escopo deste            

trabalho, tal localização se faz necessária para marcar a complexidade das ações e             

alcance da atuação da Conta Black. 

Em termos mais objetivos, as experiências e conhecimento acumulados pela          

AfroBusiness contribuem para o capital social da Conta Black, o que, segundo Barki,             

Macedo e Leão (2019) é uma das barreiras que os empreendedores negros            

enfrentam:  

em geral, empreendedores negros e negras têm uma forte rede de           
relacionamento com pares que têm uma posição socioeconômica        
similar, (...) esses empreendedores têm dificuldade em acessar        
outras redes que possibilitem conhecer novos clientes e novos         
mercados. Essa dificuldade em relacionamentos limita o escopo e a          
escala desses empreendedores. (p. 13). 

 

Não obstante este acúmulo de experiência, a principal motivação para a criação da             

Conta Black se deu no contexto da AfroBusiness, através da constatação de que             

muitos dos empreendedores atendidos não tinham conta em banco, o que           

configurava uma demanda represada. Para além disso, no intuito de conectar estes            

empreendimentos em uma cadeia de produção maior, buscando a sustentabilidade          

dos projetos, foi notório que o prazo das grandes empresas para realizar seus             

pagamentos – com certa frequência sendo maior que 100 dias – era suficiente para              

colocar o próprio negócio em risco. Assim, a Conta Black foi concebida para atender              

também esta demanda de fornecer crédito para evitar esta situação e outras            

análogas, a fim de garantir sustentabilidade aos empreendimentos. 

Um outro elemento de motivação para a criação da Conta Black faz parte do              

arcabouço de experiências pessoais de Sergio All, CEO da start-up. No início de sua              
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carreira predominantemente empreendedora, desenvolveu em parceria com amigos        

na década de 1990 um site reunindo dicas de videogame. O site conferiu visibilidade              

a Sergio, que foi contratado nesta mesma década pela Apple para trabalhar em uma              

campanha de popularização do uso de seus dispositivos na comunidade gamer           

brasileira. Após esta experiência, no início dos anos 2000, Sergio montou uma            

agência de publicidade com foco em marketing digital que, aos poucos, foi            

crescendo significativamente e ampliando sua atuação para ramos derivados, como          

produção de grandes shows e programas de televisão. Com um alto e crescente             35

faturamento, Sergio buscou crédito na agência de seu banco – da qual era             

correntista há anos – para trocar seus computadores. A resposta, sem qualquer tipo             

de explicação, foi negativa. Sérgio vinculou tal situação ao fato de ser negro. Este              

episódio o marcou e, cerca de 20 anos depois, criou a Conta Black. 

Lançada em 30 de novembro de 2017, a Conta Black tinha como pretensão inicial              

trabalhar com cerca de 100 correntistas para ir angariando, aos poucos, um volume             

de dados e transações para se aperfeiçoar. Segundo Fernanda Leôncio, uma de            

suas fundadoras, a ideia era que tal acúmulo de dados inicial fosse usado para              

desenvolver um sistema de pontuação de crédito próprio e, então, a conta digital             

ganhasse escala, já com esta ferramenta. No entanto, no dia do lançamento, a             

iniciativa já tinha cerca de 400 contas, devido à publicidade espontânea; e este             

número foi crescendo cada vez mais. Por isso, em 2018, os sócios escolheram             

estrategicamente limitar a quantidade de correntistas a mil, para realizar um plano            

piloto de análise do comportamento dos clientes, buscando identificar quais          

ferramentas eram mais funcionais. Esta experiência foi fundamental para testar as           

plataformas tecnológicas utilizadas e, eventualmente, trocar de fornecedores. 

Com a visão de que instituições financeiras gerenciam recursos de terceiros,           

gerando seu rendimento a partir da riqueza de outros, a Conta Black tem como foco               

35 Mais informações disponíveis em:     
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/11/21/conta-black-aposta-em-desbancarizados-par
a-promover-a-inclusao-financeira.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_camp
aign=uol&utm_content=geral&fbclid=IwAR26N15yfEFueU23n15wOSjy-aNMO_TQICm0PkZIl_1YSnxL
2W-nW_2YbZw. Acesso em 25 nov. 2019. 
 

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/11/21/conta-black-aposta-em-desbancarizados-para-promover-a-inclusao-financeira.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=uol&utm_content=geral&fbclid=IwAR26N15yfEFueU23n15wOSjy-aNMO_TQICm0PkZIl_1YSnxL2W-nW_2YbZw
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/11/21/conta-black-aposta-em-desbancarizados-para-promover-a-inclusao-financeira.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=uol&utm_content=geral&fbclid=IwAR26N15yfEFueU23n15wOSjy-aNMO_TQICm0PkZIl_1YSnxL2W-nW_2YbZw
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/11/21/conta-black-aposta-em-desbancarizados-para-promover-a-inclusao-financeira.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=uol&utm_content=geral&fbclid=IwAR26N15yfEFueU23n15wOSjy-aNMO_TQICm0PkZIl_1YSnxL2W-nW_2YbZw
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/11/21/conta-black-aposta-em-desbancarizados-para-promover-a-inclusao-financeira.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=uol&utm_content=geral&fbclid=IwAR26N15yfEFueU23n15wOSjy-aNMO_TQICm0PkZIl_1YSnxL2W-nW_2YbZw
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exercer um papel social por meio de sua atuação, viabilizando e contribuindo para             

que seus clientes tenham uma relação saudável com o dinheiro, se sustentando            

financeiramente. Neste contexto, o protagonismo negro se faz presente menos no           

sentido de um agrupamento racial, e mais na direção de reconhecimento e            

fortalecimento de uma identidade comum – no caso, de raça e classe – entendida              

como uma comunidade que tem poder financeiro. Este aspecto da identidade           

inclusive reverbera no próprio nome da iniciativa: seus clientes, independente de sua            

condição, têm acesso a um cartão Black, rótulo que geralmente é atrelado a             

categorias de serviços financeiros para grupos com maior poder aquisitivo. Isto, no            

contexto de uma fintech de protagonismo negro, posiciona o preto (black) em uma             

perspectiva de valorização, ainda que seja de uma forma indireta. 

A Conta Black tem como um dos objetivos explícitos o não endividamento; por isso              

um de seus eixos principais de atuação é a promoção de educação financeira. Para              

isso, oferece alguns serviços por meio de parcerias com outras iniciativas de            

inclusão financeira, tais como elaboração de plano de negócios, cursos de educação            

financeira, máquina de processamento de pagamento por cartão, etc. 

Nossa ideia é fazer com que as pessoas tenham a liberdade de ir do              
lado de fora da comunidade e que elas também gerem negócio           
dentro da comunidade. E1 

As pessoas estão se enxergando na Conta Black, elas estão se           
identificando, não com a proposta de ser a comunidade financeira          
somente, mas com o objetivo de fazer um impacto na vida de todo             
mundo. E3 

 

Independente de suas aspirações, a Conta Black é uma empresa privada que visa             

lucro, e, diferentemente de outras contas digitais, contou com aportes relativamente           

pequenos para entrar em produção; por isso taxa todas as transações financeiras            

que oferece. Entretanto, de acordo com seus objetivos, a Conta Black atua em uma              

linha de extrema transparência com relação às suas taxas, o que funciona também             

como elemento de educação financeira. Além disso, não oferece uma cesta           

preestabelecida de serviços: a experiência de acompanhamento de empreendedores         
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das mais diversas áreas e nas mais variadas situações pela entidade parceira            

AfroBusiness demonstrou que as demandas são extremamente plurais, de modo          

que seus sócios avaliaram cobrar um valor menor por cada serviço realizado, ao             

invés de fechar pacotes de serviços. O argumento que embasa esta escolha reflete             

a visão de que as instituições financeiras devem cumprir seu papel social,            

oferecendo serviços adequados a seus clientes, e não o contrário, fazendo com que             

seus clientes tenham que se adaptar a seus moldes. 

Atualmente, a Conta Black tem cerca de cinco mil correntistas. Entre os clientes,             

estão empreendedores que não conseguiram abrir contas por não terem          

comprovante de residência e/ou de renda, os que solicitavam crédito para           

instituições do sistema bancário tradicional brasileiro e tinham uma resposta          

negativa, até pessoas que, mesmo não encontrando dificuldade em acessar e usar            

serviços financeiros no sistema tradicional (por uma questão de poder aquisitivo), se            

identificaram com a proposta. Embora a Conta Black tenha uma proposta explícita            

de protagonismo negro – cerca de 80% de seus clientes se identificam como             

pertencentes a este grupo –, a iniciativa está disponível para todos. 

No âmbito do serviço de crédito como financiamento, embora este ainda não seja             

sistematicamente oferecido pela Conta Black, o cartão de crédito pré-pago se           

apresenta como um passo na direção de tal serviço. Com o oferecimento de             

diversos serviços através de plataformas digitais estrangeiras, como streaming de          

filmes e séries (Netflix, Amazon Prime, etc.), serviços de transporte (Uber, 99, etc.),             

entre outros, que aceitam apenas pagamento com cartão de crédito, a demanda por             

este serviço financeiro se amplia cada vez mais. Para além disso, com o avanço              

tecnológico de toda atividade produtiva, serviços digitais são cada vez mais           

comercializados – como armazenamento em nuvem, alocação de capacidade de          

processamento e contratação de serviços de análise de dados, por exemplo –, e,             

muitas vezes, a única forma de pagamento possível é o cartão de crédito, de modo               

que “às vezes a pessoa só precisa de condição para fazer o pagamento” (E1). Neste               

contexto, o serviço de cartão de crédito pré-pago da Conta Black contribui para a              
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promoção de inclusão financeira na dimensão acesso, sobretudo àqueles que, assim           

como seu fundador, receberam uma resposta negativa quando solicitaram crédito. 

A Conta Black planeja conceder crédito a sua rede de clientes – até R$2.000 para               

pessoa física, e até R$30.000 para pessoa jurídica – a partir do segundo semestre              

de 2020. Para isso, a equipe de inteligência da fintech está desenvolvendo um             

sistema de pontuação de crédito próprio, sob coordenação de uma equipe que            

acumula experiência em bancos, instituições financeiras e bureaus de crédito          

brasileiros. O processo de desenvolvimento desta ferramenta especificamente será         

abordado adiante. 

Como sua carteira de serviços ainda está sendo desenvolvida, a iniciativa tem uma             

relação de concorrência e complementaridade com o sistema financeiro tradicional.          

Se, por um lado, a Conta Black compete com as instituições financeiras ao disputar              

clientes para realizar serviços de movimentação financeira – principalmente pessoas          

de regiões periféricas que não se veem acolhidas pelo mercado tradicional –, por             

outro, ela complementa a atuação de tais instituições. 

 

4.2. EXCLUSÃO FINANCEIRA 

A categoria de análise Exclusão Financeira, identificada a partir das quotations das            

entrevistas, engloba uma série de subcategorias que se relacionam entre si, e            

caracterizam a realidade dos clientes da Conta Black bem como o cenário que a              

fintech busca transformar. As subcategorias vinculadas, conforme apresentadas na         

Tabela 2, são Exclusão de Acesso e Condição, Armadilha de Pobreza,           

Endividamento, Possível Racionamento de Crédito, Caixa Preta de Informações,         

Poder do Banco e Racismo no Setor Financeiro. 

Esta categoria reúne quotations que refletem um diagnóstico do cenário excludente           

que o oferecimento de serviços do sistema financeiro tradicional proporciona a           

determinada população – tais como as vinculadas às subcategorias Exclusão de           

Acesso, Possível Racionamento de Crédito, Armadilha de Pobreza, por exemplo –, e            

também quotations que criticam explicitamente certos aspectos do setor financeiro,          
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iluminando dinâmicas de poder que muitas vezes são encobertas por dinâmicas           

sociais pautadas em uma lógica branca (TUKUFU ZUBERI, 2016), tais como Caixa            

Preta de Informações, Poder do Banco e Racismo no Setor Financeiro.   
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Tabela 2 – Exemplo de quotations para cada subcategoria da categoria Exclusão Financeira 
 

Categoria Subcategoria Quotations Exemplo de quotation 

Exclusão 
Financeira 

Exclusão de 
Acesso e 
Condição 

5 

1. "Eu fui comprar o cartão de crédito no banco, porque é isso, você vai comprar o cartão 
de crédito no banco (...) [porque] você paga anuidade, né? Então, fui lá comprar o cartão 
de crédito no banco, a primeira coisa que ela me pediu: holerith. Eu sou autonomo, sou 
empresário. Não tenho holerith, né? (...) Depois pediram os 6 últimos extratos da minha 
conta, que era no mesmo banco" (E3) 

2. "O cara que é pobre, ele não é pobre porque escolheu (...) A maioria, não tem 
informação, entendeu? Às vezes, o cara não entende que ele pode fazer uma aplicação e 
gerará um dinheiro a mais." (E3) 

Armadilha de 
Pobreza 

7 

1. "Porque elas estão no mercado informal e elas vão continuar no mercado informal 
exatamente por que, quando ela tenta ir para o mercado formal ela tem o crédito barrado, 
e ninguém dá ela condição de se ajustar ao modelo diferente do que o sim ou não" (E3) 

2. "Você quer ofertar um cartão de crédito para uma pessoa que não saber fazer conta de 
mais e de menos? Se você tem essa informação de que a classificação do cara para ter 
um cartão de crédito pós-pago é baixa, você vai dar o cartão de crédito para essa pessoa 
se endividar? (E3) 

Endividamento 12 

1. "E aí, de novo, você dá o crédito e acaba fazendo com que aquela pessoa se torne um 
escravo seu. De novo, isso acontece nas regiões periféricas e não nas regiões de maior 
poder aquisitivo" (E1) 

2. "Você pega a moça que trabalha no caixa do mercado que ganha R$ 2.000 / R$ 3.000 
por mês. Chega no banco e ganha um cartão com limite de R$ 5.000. Às vezes a conta 
que ela faz é: agora ganho R$ 8.000,00. Então, ela passa usar aquele dinheiro que ela 
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não tem, que não é dela, que é um empréstimo como parte da renda. E aí que a pessoa 
se lasca, né? Aí uma dívida de R$ 5.000 passa pra R$ 100.000,00 em questão de meses" 
(E3) 

Possível 
Racionamento 
de Crédito 

12 

1. "Não necessariamente essas pessoas estavam no sistema de proteção ao crédito, mas 
ela estão numa região onde a ‘scoragem’ das empresas diz que ela tem um potencial de 
não pagar uma conta, e na verdade não é isso. Então, como você tem nas regiões 
periféricas uma quantidade de pessoas negras morando, né, então, automaticamente 
essas pessoas estão ficando à margem do sistema financeiro" (E1) 

2. " Mas porque eles não te emprestam? Não te emprestam porque o gerente não vai com 
a tua cara, porque tem uma avaliação subjetiva do gerente. Sempre tem o subjetivo. Se 
você olhar o sistema do banco, você vai ver que tem a nota do gerente, a opinião dele em 
relação à você, entendeu? Tem um ajustezinho que ele faz lá. (...) Ele tem meta pra 
vender. Então, não é uma questão de capacidade de pagamento, é uma questão de 
opinião dele." (E3) 

3. "A gente não usa porque o crédito não chega na gente, né? Gente preta não recebe 
crédito em banco." (E5) 

Caixa Preta de 
Informações 

5 

1. "Ele movimentava uma grana alta no banco, não tinha restrição nem nada, então foi até 
o banco dizendo que precisava de um financiamento e o banco negou. E ele falou: ‘Poxa, 
eu compro todos os serviços do banco, não tenho restrição e você me nega? Eu 
movimento uma grana bastante considerável aqui, as coisas não são baratas...’. Aí 
disseram pra ele: ‘são políticas internas do banco’. (E1) 

2. "Nós chegamos à conclusão que o segredo não tem que ficar numa caixa preta, a gente 
tem que abrir as informações dentro de uma realidade que a gente tá construindo, que a 
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gente presenciou e que a gente foi vítima também, entendeu?" (E4) 

Poder do 
Banco 

9 

1. "Se você parar pra pensar, o risco maior não do banco e sim de quem coloca o dinheiro 
no banco. Se o banco quebra, leva embora seu dinheiro" (E1) 

2. "Os bancos têm mais dinheiro mas o que conta é o dinheiro ou a eficiência do serviço? 
E em relação à questão da cor? Mas somos uma grande maioria que é desbancarizada 
porque eles nos colocaram nessa posição." (E4) 

Racismo no 
Setor 
Financeiro 

12 

1. "A sua ação já é impactada na entrada do banco que é a porta giratória, que é o 
primeiro desconforto que a pessoa negra passa na vida financeira" (E1) 

2. "A gente demora a ser atendido, não somos atendidos da mesma forma. Quando a 
gente fala quem a gente é somos tratados como uma associação de bairros qualquer, 
sacou?" (E5) 

 

Fonte: elaboração própria. 
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As quotations vinculadas à subcategoria Exclusão de Acesso e Condição          

relacionam-se a questões que refletem, ao menos em parte, a sistematização           

multidimensional identificada por Kempson et al (2000) de barreiras de acesso e uso             

de diversos serviços financeiros. As situações relatadas pelos entrevistados, em que           

teriam que apresentar certos documentos para conseguir abrir uma conta ou pleitear            

um cartão de crédito, ou de clientes que não tinham informação sobre as             

possibilidades de investimento, refletem exclusão como consequência de processos         

internos de validação das instituições do sistema financeiro tradicional. 

Em que pese o levantamento separado das subcategorias, suas quotations muitas           

vezes são relacionadas em mais de uma. É o caso, por exemplo, das subcategorias              

Armadilha de Pobreza e Endividamento. Ainda que os trechos relacionados ao           

conceito de armadilha de pobreza (DEMIRGUC-KUNT; HU; KLAPPER, 2019)         

relacionam-se também a questões subjetivas que levam ao possível racionamento          

de crédito por uma questão de estereótipo (PAIXÃO, 2017a, 2017b), ficou clara sua             

relação com o processo de endividamento – ao menos no que tange à realidade do               

público da Conta Black. O relato da dificuldade de pessoas que atuam informalmente             

transitarem para o mercado formal e que, por isso, acabam tomando empréstimo de             

instituições que dão o cartão de crédito “para essa pessoa se endividar” (E3)             

exemplifica isso. 

Já no tocante à subcategoria Possível Racionamento de Crédito, os achados de            

Paixão em seu estudo realizado com microempreendedores da cidade do Rio de            

Janeiro e Salvador (2017a, 2017b) são corroborados pela percepção dos          

funcionários e clientes da Conta Black. A sensação de que, para além de uma              

análise objetiva da probabilidade do cliente pagar ou não o empréstimo, existe um             

componente subjetivo relacionado a raça que interfere nesta concessão, se mostrou           

muito comum nas entrevistas. Isso foi notado em afirmações como “A gente não usa              

porque o crédito não chega na gente, né? Gente preta não recebe crédito em banco"               

(E5) e “Talvez, porque seja uma coisa subjetiva e a avaliação dela em relação a mim                

foi: “’Não vou com a cara desse cara não’” (E3). 
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Tais quotations demonstram de forma direta a percepção da existência de           

mecanismos de seleção adversa e risco moral embebidos pela discriminação racial,           

conforme afirmado por Paixão (2017b). Esta percepção, ainda que de forma indireta,            

se faz presente em todas as entrevistas, de forma que a noção de que a               

discriminação racial contribui para o racionamento de crédito é presente no cotidiano            

dos empreendedores afrodescendentes. Não obstante a quantidade de quotations         

relacionadas às subcategorias Possível Racionamento de Crédito e Racismo no          

Setor Financeiro, bem como uma das próprias motivações para surgimento da Conta            

Black, oriunda das experiências dos empreendimentos acompanhados pela        

AfroBusiness e até de um dos fundadores, de dificuldade em conseguir crédito            

produtivo. 

Além disso, estes relatos de não obtenção de crédito por seleção adversa e risco              

moral baseados em estereótipos e preconceitos corroboram a análise de Citron e            

Pasquale (2014) dos efeitos perversos de sistemas de pontuação de crédito, mais            

especificamente para critério de impacto diferenciado. Sendo notável a         

discriminação racial no âmbito da análise para concessão de crédito a consequência            

para este grupo é a manutenção e reforço da exclusão social, funcionando como um              

movimento recursivo que retroalimenta essa exclusão, validando as afirmações dos          

autores de que “there is nothing unbiased about scoring systems” (p. 5) e “credit              

scores can make or break the economic fate of millions of individuals” (p. 8). 

Um outro aspecto presente na subcategoria Possível Racionamento de Crédito diz           

respeito à localização geográfica: os entrevistados relataram experiência pessoais e          

de clientes que, ao pleitear crédito em agências bancárias próximas as suas            

residências, onde eram correntistas, recebiam uma resposta negativa, no entanto,          

uma vez que tornavam-se clientes de outras agências em regiões mais centrais, o             

acesso a crédito tornava-se menos difícil. 

Relacionando-se com a reflexão sobre as quotations agrupadas em Possível          

Racionamento de Crédito, os dados vinculados a Caixa Preta de Informações e            

Poder do Banco complementam tal análise. Na medida em que os entrevistados            

afirmam que, na verdade quem tem o poder financeiro é o dono do dinheiro e não o                 
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banco em si, que apenas o armazena, critica-se o poder deletério que as instituições              

financeiras têm de definir quem tem direito de receber crédito e quem não tem,              

validando tal exclusão com explicações que não a justificam, como por exemplo “são             

políticas internas do banco” (E1). 

Eu não tinha restrição, eu tinha um bom score (…) e pedi um crédito              
para trocar a parte dos meus computadores e o gerente me falou            
não. Ele não me deu uma resposta técnica plausível do porquê não.            
‘O sistema não aprovou’, assim, exatamente, e eu saí frustrado          
porque tinha ver com a minha cor, né? (E2) 

 

Estas situações refletem exatamente o aspecto da opacidade dos sistemas de           

pontuação de crédito (CITRON; PASQUALE, 2014) e impedem que os prestamistas,           

em nome de melhorar sua avaliação de risco, saibam o que devem deixar de fazer               

para receber crédito em uma situação futura. Tal contexto configura o que Frank             

Pasquale nomeou Black Box Society (2015), uma estrutura em que os mecanismos            

que movem os serviços financeiros são desconhecidos e, portanto, indecifráveis.          

Uma questão que emerge através destas quotations é o quanto existe de            

informalidade na formalidade do sistema financeiro – informalidade esta que,          

estando dentro de um caixa preta, não é visível, mas não por isso menos real. 

No tocante aos princípios da TCR, as quotations reunidas principalmente na           

subcategoria Racismo no Setor Financeiro, mas também em Possível Racionamento          

de Crédito e outras embasam o princípio I, sobre a ordinariedade do racismo             

perpassando todos os tipos de relações sociais em diferentes contextos.          

Extrapolando as situações em que a discriminação racial se dá entre instituições            

financeiras e empreendedores que buscam crédito única e exclusivamente como um           

serviço financeiro, a experiência da Conta Black em si angaria relatos de quem             

sofreu discriminação em outras situações, tais como busca de apoio e patrocínio: 

hoje a maioria dos investidores estão dentro da bolha, então eles são            
homens brancos de 40 anos e que, daí, quando a gente prova que             
existe um mercado desbancarizado, eles vem com uma visão muito          
engessada, que não faz sentido para a gente, com a visão às vezes             
muito parecida com o banco. Até afirmam: ‘Se o banco não tá            
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investindo por conta do risco, porque que vocês vão querer se meter            
com esse tipo de gente’? É esse tipo de coisa que a gente [da Conta               
Black] ouve. (E4)1 

 

Ainda sobre a subcategoria Racismo no Setor financeiro, uma importante reflexão           

que aflorou é a forma como situações de discriminação racial são vistas e sentidas              

por diferentes pessoas – no caso entre pessoas brancas e pessoas negras. Uma             

das ocasiões em que esta diferenciação se manifestou foi durante a realização de             

uma das entrevistas desta pesquisa. Após a pesquisadora, branca, ouvir durante a            

conversa com E4 como resposta ao questionamento sobre a possibilidade de ter            

vivenciado opressões na relação com instituições do sistema financeiro tradicional a           

descrição de situações como “a gente demora a ser atendido”, “não somos            

atendidos da mesma forma”, a mesma refletiu “Ah... é uma coisa sutil, mas presente              

e constante..?”. Quase como um reflexo, a pessoa entrevistada (E4) afirmou “Na            

verdade não é nada sutil”. Outro momento em que esta diferenciação pode ser             

notada foi durante a entrevista com a única pessoa branca : 36

eu fui conhecer o que é racismo de verdade agora [trabalhando na            
Conta Black]. Eu tinha uma noção mas nunca tinha presenciado que           
se chama de racismo velado, né? Ou estrutural, sei lá. E agora que             
tenho convívio diário [com os funcionários negros da fintech] às          
vezes a gente captura uma coisinha ou outra e a gente percebe que,             
realmente passa desapercebido pra gente mas, assim, não é que as           
pessoas fazem de forma inconsciente. O cara que faz ele sabe o que             
ele tá fazendo mas a gente que não faz o que não olha para isso a                
gente não percebe. Entendeu? Então é muito sutil, é muito.. Eu vou            
usar a palavra errada, né? Elegante, não é elegante, é que é sutil             
demais. Então não parece que tá acontecendo mas tá. 

 

Somando-se a estas reflexões, e retomando a análise da categoria Exclusão           

Financeira como um todo, uma quotation muito significativa acerca do papel das            

fintechs como agentes que contribuem para promoção da inclusão financeira, aponta           

para a importância de se compreender que, no âmbito de uma sociedade            

36 Devido ao fato de que, de todas as pessoas entrevistadas, apenas uma delas é branca, a                 
identificação mesmo que codificada desta pessoa foi ocultada para evitar que eventualmente fosse             
identificada. 
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racializada, as barreiras que configuram exclusão financeira não dizem respeito          

apenas à inclusão financeira: 

(…) [atuamos pensando] de que forma a gente pode pensar a           
diversidade de uma forma transversal? Porque muitas vezes, o         
conceito de diversidade e o conceito de inclusão aplicado é          
totalmente deturpado e muitas vezes reproduz ali umas lógicas, que          
eles mesmos dizem combater. (…) É importante ter alguém que já           
esteja pensando diversidade e pensando em inclusão e exclusão         
porque as pessoas não entendem a diferença, embora sejam         
palavras totalmente antônimas. (...) De fato, muitas vezes as pessoas          
promovem uma inclusão gerando a exclusão e vice-versa. (E4)  37

 

Esta quotation materializa a ponderação de Gonzalez, Diniz e Pozzebon (2015), de            

que expansão financeira não reflete necessariamente inclusão financeira. Além         

disso, ao agregar o elemento de diversidade, tanto com relação àqueles que são             

incluídos ou excluídos, quanto com os responsáveis por desenhar os novos modelos            

de negócio – que as fintechs representam –, a pessoa entrevistada revela que             

aspectos de raça, classe, dentre outras variáveis, interseccionalmente, podem         

conduzir à exclusão financeira. Ou seja, considerando que existem grupos sociais           

privilegiados em detrimento de outros, a diversidade em nome da promoção da            

inclusão financeira, desprovida de uma reflexão acerca da construção social da raça            

e da importância de se (re)conhecer os vetores sociais que reforçam tais privilégios,             

pode justamente ter um efeito contrário. 

A partir desta análise da categoria Exclusão Financeira, emerge a questão da            

identificação dos diferentes fatores que influenciam os processos de racionalização          

sobre os fatos sociais, principalmente no tocante a comportamentos que promovem           

e reforçam a discriminação racial. Nota-se que, para desvelar tais camadas de            

opressão que, historicamente, foram ocultadas pela lógica branca (TUKUFU         

ZUBERI, 2016), é necessário que pessoas que vivem sob tais circunstâncias           

opressivas vocalizem suas experiências e reúnam esforços para transformá-las         

(BELL, 1995). Assim, no tocante ao desenvolvimento de um sistema de pontuação            

37 Esta quotation está relacionada tanto na categoria Possível Racionamento de Crédito quanto             
Racismo no Setor Financeiro. 
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de crédito próprio da Conta Black, que tem por objetivo mitigar todas as questões              

levantadas na categoria Exclusão Financeira, as pessoas que vivem a realidade da            

exclusão financeira com viés racial devem fazer parte necessariamente de seu           

processo de construção. Com isso, um dos elementos para construir algoritmos           

sociais inclusivos é identificado. 

 

4.3. SERVIÇOS FINANCEIROS INCLUSIVOS 

Mais do que reunir descrições dos serviços que a Conta Black oferece, esta             

categoria apresenta a visão que orienta a fintech sobre prestar serviços financeiros            

que incluam de fato aqueles que são marginalizados pelo sistema financeiro           

tradicional. Composta pelas subcategorias AfroBusiness, Educação Financeira,       

Comunidade Financeira, Relação Cliente com Dinheiro, Relação Instituição com         

Cliente e Tecnologia Promovendo Inclusão, exemplos de quotations que esta          

categoria congrega nestas subcategorias são apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Exemplo de quotations para cada subcategoria da categoria Serviços Financeiros Inclusivos 
 

Categoria Subcategoria Quotations Exemplo de quotation 

Serviços 
Financeiros 
Inclusivos 

AfroBusiness 7 

1. "AfroBusiness dá esta oportunidade e assistência pro empreendedor, e mostra para 
ele que, se ele quiser fazer o negócio dele ser escalável, vender mais, e, 
consequentemente ter mais lucro, ele precisa se organizar de maneira fiscal, de maneira 
contábil" (E1) 

2. "Uma das motivações para Conta Black surgiu dentro da AfroBusiness, porque a gente 
percebia que quando a gente conecta empreendedor a grande empresa existem milhares 
de gastos financeiros (...) Uma segunda demanda que a gente percebeu que não era 
atendida é que muitos empreendedores não tinham conta em banco, então, por isso a 
necessidade de criar uma conta digital, então isso já facilitava" (E4) 

Educação 
Financeira 

23 

1. "Quando se tem alguém falando que não quer que você tome crédito à toa para você 
não pagar juros, isso é um baita diferencial" (E1) 

2. "Promoção de tarifas mais transparentes, e também educação financeira com o 
objetivo de que essa pessoa não se endivide e promover aproximação das grandes 
empresas" (E1) 

3. "Eu vou estudar novas formas de crédito mas de alguma forma eu tenho ali uma rede 
que suporta essas pessoas (...), porque não faz sentido eu dar dinheiro para uma pessoa 
que nem sabe o que vai fazer com dinheiro. (...) Eu falo por experiência própria 
trabalhando com o empreendedor, muitas vezes acham que a solução para o 
desenvolvimento do negócio é dinheiro e nem sempre é" (E4) 
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Comunidade 
Financeira 

14 

1. "Eu acho que a Conta Black, por ter uma liderança diversificada, sabe que muita das 
pessoas que entram e abrem conta é exatamente por gerar uma identificação com a 
liderança de dizer: ‘Puxa, eles são parecidos comigo e estão liderando um banco’. Isso 
tem um lado bom e tem uma galera que ao mesmo tempo já era um lado ruim. Que que 
tá muito atrelado ao racismo estrutural e tudo mais. Mas eu acho que a ferramenta, a 
Conta Black inclui as pessoas, traz ali essa discussão do financeiro, então de que forma 
que elas vão se relacionar. Eu acho que cada vez mais a gente quer se aproximar da 
educação e daí educação de uma forma ampla da palavra" (E4) 

2. "É uma Conta Black, né? Então a gente entende que, inicialmente, este serviço vai ser 
prestado com um outro olhar, com outro respeito, sabe? Com uma perspectiva diferente? 
E é isso que eu sinto na verdade. Eu sinto muito essa coisa de usar o cartão, que eu uso 
muito... Eu acho interessantíssimo quando as pessoas veem o cartão da Conta Black, 
veem o nome do banco em cima e querem saber o que que é. Porque querendo ou não 
eu tenho um cartão preto, e os cartões pretos são cartões platinum...ai eu entendo que é 
um jeito também de falar do black em uma outra perspectiva de valorização da existência 
dele." (E6) 

Relação 
Cliente com 
Dinheiro 

1 

1. "Uma coisa que a gente sempre pensa no futuro é ter um maior número de pessoas 
com uma relação saudável com dinheiro, sabe? Quando a gente pensa em raça e classe 
social, a gente observa ao longo do tempo que essas pessoas vão falando cada vez 
menos de dinheiro. Pra gente é importante que essas pessoas falem cada vez mais de 
dinheiro, então desmarginalizar o relacionamento com dinheiro é uma das nossas metas 
e métricas também." (E4) 

2. “Poxa, eu sou importante, não é o banco que é mais importante do que eu. Se ele quer 
meu dinheiro, ele tem que oferecer alguma coisa em troca" (E2) 
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Relação 
Instituição 
com Cliente 

11 

1. "Eventualmente, ele tem um desconforto financeiro e pode ficar sem dinheiro, ele pode 
até ser negativado, mas ele tá girando a economia na área dele sem o crédito" (E1) 

2. "A gente quer transformar, transformar de fato. Não só no discurso, né? Porque hoje 
em dia que a gente vê é muito marketing. Então, é lindo. Tá patrocinando evento da 
comunidade mas nunca coloquei um executivo para ir lá." (E4) 

Tecnologia 
Promovendo 
Inclusão 

9 

1. "A tecnologia é um fator que pode ser inclusiva ou excludente, e o nosso trabalho (...) 
é fazer com que a tecnologia seja a menor distância do acesso ao crédito ou ao sistema 
financeiro" (E3) 

2. "A gente quer ser uma das primeiras fintechs a ter um rating próprio que não seja 
excludente e daí humanizar de fato essa essa tecnologia, essa inovação por trás das 
fintechs." (E4) 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Como precursora da Conta Black o papel que a associação AfroBusiness           

desempenhou e desempenha ao mapear desafios financeiros que seu público          

enfrenta para empreender é fundamental. Neste contexto, a associação apoia a           

atuação da Conta Black aprofundando a relação entre a comunidade          

empreendedora afrodescendente, promovendo um fortalecimento deste mercado e        

reforçando a necessidade de repensar o financiamento de tais iniciativas, como por            

exemplo por meio de crédito e patrocínio. Mas, para além disso a parceria com a               

associação enraíza a atuação da fintech Conta Black com a realidade – mais             

especificamente a realidade de pessoas negras que, por uma série de questões e             

adversidades, enveredaram para o empreendedorismo como alternativa de uma         

subsistência melhor (SILVA, 2016, 2018) – de modo a servir como estímulo para             

atuar além do escopo de uma fintech tradicional. 

Além da subcategoria AfroBusiness, a categoria Serviços Financeiros Inclusivos         

depreendida a partir da análise dos dados coletados contempla a subcategoria           

Educação Financeira. Conforme descrito na subseção anterior, a realidade do          

endividamento como uma das principais armadilhas de pobreza se faz muito           

constante para o público da Conta Black. Não obstante, um dos entrevistados afirma             

que “a educação financeira [para os clientes] é algo muito mais importante do que o               

crédito” (E1). Isso não quer dizer que o crédito em si seja desimportante, mas sim               

que um dos requisitos necessários para o uso do mesmo é a educação financeira              

para que o cliente “não seja escravizado pelo sistema financeiro” (E1). 

O modelo de inclusão financeira que a Conta Black almeja alcançar se dá através da               

criação e fortalecimento de uma Comunidade Financeira, que, através da Educação           

Financeira busca ressignificar a Relação Cliente com Dinheiro e também prestar           

serviços a partir de um olhar que transforme a Relação Instituição com Cliente. Para              

isso, usa a tecnologia como alavanca para promoção de tais transformações           

inclusivas. Sobre este processo de inclusão financeira, um dos entrevistados afirma           

"quando a gente discute isso, dá a intenção que [a inclusão financeira] é só pra               

questão racial, mas não. É inclusiva mesmo", esclarecendo que a comunidade           
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financeira que a fintech busca fomentar é abrangente, interseccional, para além da            

questão racial em si exclusivamente. 

A atuação partindo da experiência acumulada e apoio da associação AfroBusiness,           

bem como com a intenção de prestar serviços financeiros de forma embasada em             

um processo contínuo de educação financeira se opõe, no contexto do crédito, ao             

modelo tradicional de dívida (E3), o qual segue a linha que “dá o crédito sem explicar                

para ela de que o crédito é caro” (E1). De uma outra forma, mas seguindo o mesmo                 

raciocínio, “o crédito pré-pago serve pra isso também, além de servir como            

ferramenta de educação financeira. Não gaste mais do que você tem” (E1). 

Este aspecto da educação financeira como caminho para a concessão de crédito            

também tem seu reflexo na taxa de juros. Enquanto no sistema financeiro esta taxa              

configura um dos gargalos do acesso ao crédito para empreendedores          

afrodescendentes, como apontado por Marcelo Paixão (2017a, 2017b), que         

identificou que os empreendedores pardos acessavam crédito a uma taxa de 3,48%            

ao mês, frente a taxa de 2,28% aplicada aos prestamistas brancos, para a Conta              

Black a taxa de juros “não deve ser uma punição, é pra ser uma condição de melhor                 

escolha para a pessoa” (E1). 

Tal noção reflete o conhecimento da fintech sobre a realidade e as possíveis             

circunstâncias em que seu público vive: um dos parceiros de apoio no processo de              

educação financeira é a escola NoFront Empoderamento , que oferece cursos que           38

refletem sobre como se relacionar de forma saudável com dinheiro a partir de             

músicas dos Racionais MC’s e outras do estilo hip-hop. Esta parceria, por exemplo,             

forneceu subsídios para que a Conta Black aprofundasse a compreensão do “lado            

psicológico do dinheiro” (E4) das pessoas que vivem em periferias. “Para uma            

pessoa negra, a relação com dinheiro é muito mais de consumo e de compulsão do               

que de subsistência. Então, às vezes a pessoa tá passando fome, mas ela tá              

passando fome para comprar um celular caríssimo” (E1). 

Inclusão financeira para a Conta Black é um processo encadeado. Não é possível             

promover a inclusão unicamente para uma pessoa; uma efetiva inclusão financeira           

38 Mais informações disponíveis em: https://nofront.com.br/. Acesso em 21 fev. 2020. 

https://nofront.com.br/
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para a fintech considera sua rede de trocas econômicas, e busca incluir tal rede              

também, “quando seu fornecedor recebe sem as tarifas tão altas de banco ele tem              

uma margem maior e pode a contratar mais e aí de fato você gera oportunidade de                

emprego, naquela cadeia distributiva” (E1). Levando em consideração o         

protagonismo negro da iniciativa, esta concepção da inclusão financeira como uma           

série de questões interligadas aproxima-se da construção social da raça, uma vez            

que tal processo engloba a intersecção de muitos outros elementos sociais,           

históricos e econômicos (DELGADO; STEFANCIC, 2017). 

Estas subcategorias AfroBusiness, Educação Financeira e Comunidade Financeira        

dão substância ao modelo de inclusão financeira da Conta Black, que é o de garantir               

condições de acesso e uso de serviços financeiros de forma perene, sustentável, e             

que tenha aderência ao estilo e condições de vida de seus clientes: “a Conta Black               

traz uma questão importante, que é empoderar financeiramente a população, mas,           

mais que isso, gerar oportunidade de renda para as pessoas” (E1). Logo, é possível              

depreender que a fintech atua nas três dimensões de inclusão financeira levantadas            

no tópico 2.1 desta pesquisa: acesso, uso e qualidade (BCB, 2015). 

Tal arcabouço de atuação se fortalece na medida em que, de forma deliberada, a              

fintech busca fornecer instrumentos para que seu público reconheça seu valor – “seu             

dinheiro, seu poder” (E1, E2) – extrapolando a questão financeira e avançando para             

um limite de identidade enquanto negros e com recorte de classe. A subcategoria             

Relação Cliente com Dinheiro carrega este sentido principalmente, o de que, por            

meio de dinâmicas econômicas, a Conta Black canalize um debate e uma ocupação             

política destes grupos sociais (SILVA, 2018) . 

A subcategoria Relação Instituição com Cliente, por sua vez, diz respeito ao modelo             

de serviços inclusivos que a fintech busca oferecer, mas também aos elementos            

presentes principalmente nas subcategorias Possível Racionamento de Crédito e         

Racismo no Setor Financeiro que integram a categoria Exclusão Financeira          

apresentada no tópico anterior. 

A gente acaba levando isso na prática porque eu fui incluído como            
uma pessoa desbancarizada. Eu tive que encontrar um gerente que          
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eu olhasse para mim e falasse ‘olha, mesmo com restrição eu vou            
abrir uma conta pra você’. São poucos [funcionários do sistema          
financeiro tradicional] que fazem isso, porque são pessoas que já          
passaram, já tiverem do outro lado da mesa passando dificuldade de           
se tornar um gerente. (E2) 

 

Desta e outras quotations reunidas nesta subcategoria, nota-se a importância de           

(re)conhecer os diferentes efeitos que a vivência sob uma matriz de opressão traz.             

Neste sentido, sobre a expectativa e posicionamento dos clientes, um dos           

funcionários da Conta Black afirma que o que eles buscam é um “modelo que olhe               

para dentro da casa deles e fale: ‘Olha, eu sei que tá acontecendo aí, eu posso te                 

ajudar’. Isso é muito diferente porque em geral, a instituição faz o inverso: ‘Vem até a                

gente que a gente tem solução para você’ (E1). Esta dimensão humanizadora das             

relações sociais no contexto de serviços financeiros também implica novas formas           

de desenvolver e usar tecnologias, principalmente no tocante a sistemas de           

pontuação de crédito. Este aspecto será mais aprofundado no tópico seguinte. 

A perspectiva humanizadora da relação entre a instituição e o cliente é notável a              

partir de quotations como esta, e também pelo vocabulário presente em frases nas             

entrevistas, tais como “desconforto financeiro”, “lado psicológico do dinheiro”, entre          

outras. Neste contexto, embora a fintech seja uma empresa privada com fins de             

lucro, seu papel na sociedade recuperando “a função social do banco” (E3) fica claro              

na medida em que busca promover um reordenamento econômico e, assim, garantir            

seu lucro: 

Humanizar o atendimento e oferecer educação financeira vai muito         
além do que você oferecer o serviço propriamente dito, é você           
mostrar para pessoa… tem aquele ditado que você dá o anzol mas            
não ensina a pessoa pescar, né? Você dá a isca e o anzol! Então, a               
gente tá levando a prática e quando a gente fala sobre educação            
financeira, criar conteúdos rápidos é o único caminho da pessoa virar           
a chave, mindset dela pra entender que ela tem que fazer, ela tem             
que se ver como parte do sistema, pra ela seguir. (E2) 

 
Para concretizar a inclusão financeira por meio da concessão de serviços financeiros            

tendo esta visão de um processo encadeado, a tecnologia digital é uma grande             

aliada para a Conta Black. Em que pese todos os possíveis riscos de reforçar              
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padrões discriminatórios existentes na sociedade (O’NEIL, 2016; CITRON;        

PASQUALE, 2014; NOBLE, 2018; O’NEIL, 2016; SILVA, 2019), aprofundando         

desigualdades e injustiças – processo este que o corpo técnico da fintech é muito              

ciente e familiarizado –, a Conta Black tem clareza de seu papel e seu objetivo: “a                

gente não quer que alguém venha e diga assim: ‘olha cara, isso não funciona’. Pra               

gente de tecnologia não existe ‘não funciona’, só existe ‘me dá um pouco mais de               

tempo para criar isso’. Então o que a gente quer é criar um modelo novo mesmo”                

(E1). 

O uso, aplicação e desenvolvimento da tecnologia por parte da Conta Black caminha             

no sentido de responder a provocação de Benjamin (2019) e Bell (1995) no bojo da               

TCR de que, a partir da compreensão de como as coisas realmente são – desde a                

identificação das lacunas dos empreendedores para acessar serviços financeiros até          

o reconhecimento do racismo estrutural (ALMEIDA, 2019; SILVA, 2019) presente          

neste contexto –, a tecnologia é ressignificada para transformar a realidade. Isto, no             

contexto deste estudo, se dá por meio do desenvolvimento do sistema próprio de             

pontuação de crédito e dos diferentes mecanismos identificados e aplicados neste           

sistema, os quais configuram os denominados algoritmos sociais inclusivos e que,           

relacionam-se (ao menos a priori) com todas etapas de desenvolvimento de           

sistemas: levantamento dos requisitos, análise, desenvolvimento, implementação e        

testes (JACOBSON; BOOCH; RUMBAUGH, 1999) 

Considerando a concepção de Serviços Financeiros Inclusivos explorada nesta         

categoria, para desenvolver algoritmos sociais inclusivos é necessário, para além da           

condição de fazer parte do grupo excluído, também ter abertura e ferramentas para             

compreender todas as possíveis nuances que tal realidade de exclusão contempla.           

Relacionando-se com o aspecto da construção social da raça e importância da            

narrativa (DELGADO; STEFANCIC, 2017), o aprofundamento do conhecimento        

acerca das dinâmicas sociais e circunstâncias pessoais em que vive o público da             

Conta Black é essencial para desenvolver uma tecnologia algorítmica de pontuação           

de crédito inclusiva, que não reproduza os padrões discriminatórios existentes na           
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sociedade, e que se diferencie como um modelo que não aplica a visão “viciada do               

mercado” (E1).  

 

4.4. ALGORITMO SOCIAL INCLUSIVO 

A terceira e última categoria levantada a partir da análise de dados é Algoritmo              

Social Inclusivo. Diferentemente das duas apresentadas anteriormente, esta foi         

identificada e organizada a partir de um grau maior de abstração. Identificando o             

sistema de pontuação de crédito da Conta Black como um Algoritmo Social Inclusivo             

e, tendo em mente que sistemas de pontuação de crédito são necessariamente            

compostos por um modelo matemático estatístico, que, assim como O’Neil (2017)           

pontuou, são determinados a partir do uso de dados e de regras de sucesso, esta               

categoria reúne os pressupostos considerados para a elaboração do sistema de           

pontuação de crédito da Conta Black que foram identificados a partir dos dados             

coletados. É importante ressaltar que esta pesquisa se deu em contexto de            

desenvolvimento de tal sistema de pontuação: “nós estamos nos preparando pra           

entender o movimento do nosso público alvo, para poder construir o score. Isso não              

tá construído, mas tá sendo construído. Estamos ofertando serviços, isso vai dar            

insumos pra gente dar o próximo passo que é rodar um score de crédito” (E3). 
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Tabela 4 – Exemplo de quotations para cada subcategoria da categoria Algoritmo Social Inclusivo 
 

Categoria Subcategoria Quotations Exemplo de quotation 

Algoritmo 
Social 

Inclusivo 

Variáveis Não 
Consideradas 

CEP 6 

1."Eu não posso julgar a capacidade da pessoa e do negócio dela pela 
pela região e nem pela cor dela" (E2) 

2. "Eu conversei com dois bancos [americanos] fundados por pessoas 
negras. E daí, eu trouxe uma experiência que eu acho que é muito 
interessante, por exemplo o CEP, a região onde essa pessoa mora é algo 
que de alguma forma influencia ali no seu acesso a crédito, e daí é um é 
uma das vertentes que a gente tem que pensar de que forma que eu 
coloco o sistema para não analisar os CEP, que é algo simples, não é 
analisar o CEP" (E4) 

Raça 5 

1. "Nós não estamos baseando [nosso sistema de pontuação de crédito] 
em raça" (E2) 

2. "“E o algoritmo entender que cor é um dos meios de validação ou de 
negativação de acesso ao crédito, é estatístico.” (E2) 

Variáveis 
Ponderadas 

Nome 
negativado 

9 

1. "Esse cara é devedor, está com nome sujo. Mas se você não der ele a 
condição de que o negócio dele ande para frente, a tendência desse cara 
é que ele continue devedor. E aí, novamente, você não, cria de fato, uma 
condição favorável para que ele empregue mais pessoas. Entendeu?" (E1) 

2. "Então, se a pessoa tem o nome no restritivo, isso é segundo plano 
para nós" (E1) 

3. "Ele pode estar muito endividado, há quanto tempo ele está endividado? 
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Tudo isso é levado em consideração" (E3) 

Educação 
financeira 
como critério 

4 

1. "[o cálculo da pontuação de crédito] vai ser baseado inclusive nas 
ferramentas de educação financeira que a gente tá criando, porque issos 
também vai dar score de crédito pro cara." (E3) 

2. "Temos estudado muito para oferecer o chamado crédito assistido. Se 
você preciso de R$ 10.000, eu quero saber pra que você precisa desses 
R$ 10.000,00. E eu posso liberar esses R$ 10.000 em doses e gameficar 
a liberação desse desse crédito dentro das metas." (E2) 

3. "a gente quer fazer empréstimo sem garantia pra esses 
empreendedores desde que eles tenham passado por capacitações dentro 
da nossa rede de parceiros." (E4) 

Histórico de 
movimentação 
financeira 

3 

1. "E ela não compra tudo à vista pagando com cartão, ela compra tudo à 
vista pagando em dinheiro. Deixa de recolher impostos, deixa de ter a 
rastreabilidade das compras. Então, esse é o modelo que a gente olha, um 
modelo falido" (E1) 

2. "Na nossa primeira fase de troca com os nossos membros, quando 
pedem crédito questionamos ‘você precisa estar incluso no sistema 
bancário. Você tem conta?’ ‘Ah, não consigo porque tenho restrição’. 
Neste momento orientamos para que abra uma conta com a gente e 
movimente ela por pelo menos seis meses. Esses seis meses é o 
diagnóstico que a gente precisa para saber quanto que eu posso te 
oferecer de crédito. É uma troca." (E2) 
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Sazonalidade 5 

1. " Muitas pessoas na região litorânea de São Paulo, por exemplo, vivem 
do carnaval, final de ano, dessa sazonalidade que vai até mais ou menos 
março, abril que vai entrando o frio, isso é o que dá renda pra essas 
pessoas. E elas têm renda como? Vendendo sorvete, vendendo espeto de 
peixe, sei lá, qualquer coisa. Essa pessoa não tem uma renda formal, mas 
tem renda" (E1) 

2. "Então, o modelo de scoragem tem que contemplar não somente o 
binário do sim ou não, mas também as mudanças dessa massa, que está 
se deslocando o tempo todo. Por exemplo, os grandes eventos que tem 
em São Paulo...carnaval, Parada Gay... Carnaval movimentou 6 milhões 
de pessoas ano passado [2019], enquanto a Parada movimentou 3.5 
milhões. Isso movimenta muito dinheiro físico e os ambulantes precisam 
conseguir acesso a seus insumos, por exemplo." (E1) 

Mecanismos 
de Decisão 

Não 
binariedade 

12 

1. "O modelo de crédito, de scoragem atual, é baseado em se você pagou 
ou não pagou, sim ou não, sim ou não sim ou não. A gente não entende 
que esse é o melhor modelo. A gente entende que o melhor modelo é 
quando você entende como essa massa se movimenta" (E1) 

2. "Muitas vezes, por exemplo, o CEP tem um peso maior do que de fato 
quanto a pessoa ganha, entendeu? Então, é interessante pensar na 
contramão de tudo isso, de que forma que a gente coloca a tecnologia 
pensando de forma humanizada, porque sim, a gente sabe que os 
algoritmos reproduzem o que os humanos por trás deles responsáveis 
pelo desenvolvimento são capazes de fazer." (E4) 
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Escalonament
o de crédito 

12 

1. "Ok, vamos dividir isso etapas? Vou te dar tanto para te ajudar comprar 
o crédito. Se você tem restrição parte do que liberar é para você pagar sua 
restrição antes ou você parcela sua restrição pra que você tenha nome 
limpo, pra que você receba parte do crédito pra comprar seus insumos, 
pra que você fature e continue mantendo o pagamento das suas dívidas e 
não tenha nome sujo" (E2) 

2. "A ideia também da gente criar esses ranges de liberação de crédito por 
valor, a gente acaba criando um compromisso bilateral entre as duas 
partes de entrega, de resultado." (E3) 

Capacidade 
financeira 

6 

1. "Se a gente entende que o risco é menor, a condição de empréstimo 
pra essa pessoa é melhor. Se a gente entende que o risco é maior, a taxa 
de juros vai ser compensatória" (E1) 

2. "Pra nós um dos pontos principais de análise que a gente fez nos testes 
é sobre entender a capacidade de comprometimento da pessoa, como 
pessoa profissionalmente e do negócio dela, a capacidade do negócio" 
(E2) 

Conjuntura 
mercado 

3 

1. "O modelo de scoragem tem que contemplar não somente o binário do 
sim ou não, mas também as mudanças dessa massa, que está se 
deslocando o tempo todo" (E1) 
2. "Gerenciar a capacidade financeira de alguém, isso muda, e muda 
porque a conjuntura sócio-política muda, a demográfica muda" (E3) 

 

Fonte: elaboração própria. 
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A categoria Algoritmo Social Inclusivo reuniu três subcategorias: Variáveis não          

Consideradas, Variáveis Ponderadas e Mecanismos de Decisão, e exemplos de          

quotations são apresentadas na tabela 4. As duas primeiras subcategorias          

referem-se a um aspecto mais objetivo que diz respeito ao código do algoritmo em              

si, e elenca as variáveis que não serão processadas e as que são tratadas no               

sistema de pontuação de crédito da Conta Black. Já a subcategoria Mecanismos de             

Decisão congrega dispositivos condicionais que a equipe da Conta Black identificou           

como necessários de serem apreciados por este modelo. Por isso, tanto a            

subcategoria Variáveis não Consideradas e Variáveis Ponderadas relacionam-se        

mais diretamente com as etapas de desenvolvimento de sistemas relacionadas ao           

levantamento dos requisitos, análise e desenvolvimento, enquanto a Mecanismos de          

Decisão toma corpo na implementação e testes (JACOBSON; BOOCH;         

RUMBAUGH, 1999). 

As Variáveis não Consideradas são CEP e Raça. Dado o acúmulo de experiência             

sobre Possível Racionamento de Crédito baseado na localização geográfica do          

prestamista, a Conta Black já tem clareza de que esta variável CEP não influencia              

em nada a capacidade ou não de pagar o empréstimo. Assim, com muita segurança,              

mais de um entrevistado afirmou que este dado não será utilizado. Da mesma forma,              

informações acerca da identidade racial do possível devedor não serão          

consideradas. O uso de dados referentes à raça em um modelo estatístico de             

pontuação de crédito, dada a realidade social e econômica do Brasil, em que a              

população mais pobre é também majoritariamente negra, levaria invariavelmente a          

situação de reforçar tal desigualdade racial e econômica. 

Já as Variáveis Ponderadas contemplam dados que serão tratados (de forma           

individual ou coletiva) de acordo com pressupostos estabelecidos e regras passíveis           

de serem alteradas e calibradas ao longo do tempo. A primeira variável elencada é o               

Nome Negativado, cuja informação será tratada de uma forma não binária: não            

determinará a priori uma decisão negativa acerca da concessão de crédito. Isso            

porque a Conta Black, ao se aproximar da realidade de seu público e tomar              

conhecimento dos motivos pelos quais tiveram seus nomes negativados, a fintech           

compreendeu que, em muitos casos, tal condição deriva de uma situação que nem             
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sempre a pessoa tem controle, como por exemplo um empréstimo realizado a um             

parente em uma instituição financeira com juros galopantes, ou até mesmo um            

crédito tomado pela própria pessoa em situações que configuram um racionamento           

de crédito com viés racial. 

Um outro elemento que será considerado no modelo de pontuação de crédito da             

Conta Black é o envolvimento do cliente com iniciativas de educação financeira, quer             

seja canalizadas pela própria relação com a fintech, quer seja por meio de outros              

caminhos. Isto reforça a construção do modelo preconizado de inclusão financeira           

em rede e como um processo. Apesar de, no âmbito do modelo matemático, tal              

informação ser considerada como uma variável, o fato dela ser considerada           

reverbera o aspecto social e inclusivo deste algoritmo. Isto porque a subcategoria            

Educação Financeira, conforme análise realizada no âmbito da categoria Serviços          

Financeiros Inclusivos, abarca relações sociais e educativas no âmbito de uma           

transformação social, considerando a transformação tanto com relação ao público          

que usufrui de serviços financeiros, quanto aos paradigmas de oferta destes serviços            

(AKERLOF; SHILLER, 2016). 

O Histórico de Movimentação Financeira e a Sazonalidade, embora configurem          

variáveis distintas, refletem aspectos do contexto de informalidade que o público da            

Conta Black, em boa parte, se encontra. Para aplicar as regras condicionais a fim de               

produzir a pontuação de crédito de uma determinada pessoa, é necessário um            

volume de dados considerável para processar e se ter um panorama de seu padrão              

de consumo. Dado que o trabalho informal oferece um nível de rastreabilidade de             

entrada e saída de recursos muito menor, a Conta Black incentiva seus clientes a              

concentrarem suas transações por meio da conta digital oferecida para que, assim,            

sejam coletados dados para aplicar no modelo de pontuação de crédito. Já a             

variável Sazonalidade diz respeito ao fato de que o fluxo de caixa dos             

empreendedores que a Conta Black atende não necessariamente se pauta em ano            

fiscal de 12 meses. A percepção de tal padrão de movimentação financeira de seus              

clientes só foi possível pelo aprofundamento do conhecimento da dinâmica          

econômica dos mesmos. O uso de tal variável no contexto de um sistema de              

pontuação de crédito, mitiga o efeito do impacto adverso (CITRON; PASQUALE,           
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2014)  de tais sistemas, uma vez que reconhece tal padrão a priori e o usa para                

balizar a concessão ou não de crédito em função das reais necessidades do             

prestamista. 

Os funcionários da Conta Black tem clareza dos problemas que sistemas de            

pontuação de crédito podem apresentar. Sobre isso, é ponderado que “um score de             

crédito não é um algoritmo fácil, é complexo, são muitas variáveis em jogo, cada              

uma com peso e uma medida diferente, então você, para um banco pode ser 10 (…)                

e no outro banco você é 7. (...) Isso porque o algoritmo é diferente”. (E3) 

A subcategoria Mecanismos de Decisão reúne elementos que condicionarão a          

análise das variáveis que compõem o sistema de pontuação de crédito. A Não             

Binariedade é um dos elementos que mais se fez presente nos dados coletados.             

Relacionando-se a questões que, em sistemas tradicionais de pontuação de crédito,           

determinam peremptoriamente a negativa da concessão de crédito – tais como           

nome negativado, localização geográfica, poucos dados rastreáveis, etc. –, o modelo           

da Conta Black não adota tal postura. Compreendendo as diversas situações que            

levam seus clientes a encontrarem-se em determinadas situações, a fintech está           

desenvolvendo um modelo tecnológico que “pense de forma humanizada” (E4), para           

considerar a complexidade que a realidade econômica que um empreendedor          

carrega. 

Como um outro elemento da subcategoria Mecanismos de Decisão, encontra-se o           

Escalonamento de Crédito. Com o acompanhamento de empreendimentos, a Conta          

Black lança mão de ferramentas de educação financeira que permitem mapear as            

demandas dos empreendimentos, bem como estipular metas e fases para o           

desenvolvimento do negócio. Assim, uma das propostas para concessão de crédito           

da fintech seria por meio de um processo assistido e em etapas. Este elemento              

congrega uma camada de análise automatizada, mas também uma apreciação          

humana e, inclusive, um possível encaminhamento acerca de qual parcela do crédito            

deve ser encaminhada para pagamento de dívidas preexistentes (caso existam): 

‘Eu vou te liberar R$ 10.000,00 mas desses R$ 10.000,00 um X            
percentual vai ser para que você negocie sua dívida com os órgãos            
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competentes, porque você deve, para que se tenha o nome limpo           
nesse percurso. Eu consigo te liberar o restante do dinheiro pra que            
você consiga colocar os insumos dentro da sua empresa. produzir,          
faturar e continuar mantendo o seu crédito’. Que banco faz isso? A            
gente tá construindo esse modelo de microcrédito, porque é uma          
troca. Você mantém seu nome limpo e eu te libero o crédito, você vai              
pagando eu vou te dando ainda mais crédito. (E2) 

 

Os elementos Capacidade Financeira e Conjuntura de Mercado, por fim, também           

relacionam-se a uma camada de análise humana e, embora configurem elementos           

distintos, refletem análises da proposta de empréstimo à luz do contexto econômico            

– quer seja do empreendimento ou do país. 

Por meio das subcategorias e elementos levantados de em Algoritmo Social           

Inclusivo, sistematizando a experiência da Conta Black de construir um sistema de            

pontuação de crédito que não reproduza discriminações sociais, sublinha-se a          

necessidade de se ter uma camada de análise humana da pontuação, para se tomar              

a decisão de concessão ou não do crédito. Na esteira do que Citron e Pasquale               

(2014) indicam como necessário para que sistemas de pontuação de crédito           

expressem também valores humanos de justiça, a Conta Black assume que “não dá             

pra você cravar sempre que a inteligência artificial vai tomar sempre a melhor             

decisão. Então, a gente sempre vai ter uma pessoa que possa ter um feeling – que é                 

o que a gente não consegue fazer com algoritmos. Não dá pra você transmitir              

sentimento, né?” (E1). 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS     

Esta pesquisa buscou investigar como algoritmos sociais inclusivos são construídos          

através da caracterização do processo de inclusão financeira promovido por uma           

fintech de protagonismo negro, e da identificação de quais mecanismos algorítmicos           

sociais inclusivos são desenvolvidos e acionados neste processo. O caso estudado           

foi a Conta Black, mais especificamente, seu desenvolvimento de um sistema de            

pontuação de crédito próprio. Para isso foram realizadas cinco entrevistas          

semiestruturadas com pessoas envolvidas de forma direta ou indireta no processo           

de especificação de pressupostos e desenvolvimento do sistema de pontuação de           

crédito. 

Respondendo à pergunta de pesquisa, foram elencados três elementos necessários          

para a construção de algoritmos sociais inclusivos: (i) as pessoas que vivem a             

realidade da exclusão a ser mitigada devem, necessariamente, fazer parte de seu            

processo de construção; (ii) o aprofundamento do conhecimento acerca das          

dinâmicas sociais e circunstâncias pessoais em que vive o público a ser incluído é              

essencial para desenvolver uma tecnologia algorítmica inclusiva socialmente; e (iii)          

necessidade de combinação de camadas de análise automatizada com análise          

humana. 

À luz da revisão bibliográfica acerca de inclusão financeira, considerando as           

dimensões de acesso e uso de serviços financeiros, qualidade do acesso e uso de              

crédito (BCB, 2015) e possível racionamento de crédito (PAIXÃO, 2017a, 2017b), a            

atuação da Conta Black como agente de promoção de inclusão financeira foi            

caracterizada. O modelo de inclusão financeira que a fintech preconiza se dá através             

do estímulo e fortalecimento de uma de comunidade financeira, buscando          

contemplar e atender o maior número possível de elos que fazem parte de uma              

cadeia produtiva. 

Apoiando-se em um processo contínuo de educação financeira, a Conta Black busca            

ressignificar a relação de seu público com o dinheiro para promover uma mudança             

contínua e sustentável no âmbito de acesso e uso de serviços financeiros. Para além              
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disso, a fintech objetiva oferecer serviços de uma forma diferenciada da disponível            

no mercado. Neste sentido, a associação de empreendedores negros precursora da           

Conta Black, AfroBusiness, tem um papel extremamente importante. Para além de           

contribuir com informações acerca das especificidades das demandas de seu          

público, a parceria com a associação soma ao proporcionar uma atuação mais            

capilarizada, próxima, e, por fazer parte do mesmo grupo racializado, mais empática            

e humana. 

A partir desta contextualização que posiciona o papel e a visão Conta Black em              

termos da promoção de acesso e uso de serviços financeiros, para responder à             

pergunta que norteou esta pesquisa foram levantadas três categorias principais de           

análise: Exclusão Financeira, Serviços Financeiros Inclusivos e Algoritmo Social         

Inclusivo. As análises foram guiadas pelos três princípios da TCR levantados na            

revisão de bibliografia, a saber: a ordinariedade do racismo; visão sobre raça e             

relações raciais como construção social; e a importância do conhecimento advindo           

de vivência e seu devido reconhecimento (DELGADO e STEFANCIC, 2017). 

A identificação do primeiro elemento necessário para a construção de um algoritmo            

social inclusivo decorreu da análise da categoria Exclusão Financeira, que          

caracterizou a realidade dos clientes da Conta Black bem como o cenário que a              

fintech busca transformar. As subcategorias que mais apresentaram quotations         

foram Possível Racionamento de Crédito, Endividamento e Racismo no Setor          

Financeiro, as quais qualifica a exclusão financeira que a Conta Black busca            

neutralizar. Seleção adversa e risco moral, aspectos que levam ao racionamento de            

crédito (STIGLITZ; WEISS, 1981; VARIAN, 2006) foram percebidos com frequência          

como consequência de um preconceito racial, fortalecendo a construção conceito de           

possível racionamento de crédito de Marcelo Paixão (2017a, 2107b). Além disso um            

outro lado deste racionamento de crédito com viés racial é a opacidade com relação              

aos processos de tomada de decisão que culminaram na resposta negativa à            

concessão de crédito, revelando um dos problemas de sistemas de pontuação de            

crédito levantados por Citron e Pasquale (2014). Como uma resposta à tal            

problemática, a atuação da Conta Black sempre apresenta uma explicação que           
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justifica de fato suas decisões acerca do oferecimento e seus serviços, prezando            

pela transparência e comunicação clara com seus clientes. 

No tocante à TCR, os princípios de ordinariedade do racismo e construção social da              

raça guiaram tal reflexão (ALMEIDA, 2019; DELGADO; STEFANCIC, 2017). Durante          

o processo de coleta e análise dos dados, a força da lógica branca (TUKUFU              

ZUBERI, 2016) – que orientou a racionalização do pensamento desta pesquisadora           

por cerca de 32 anos de forma inconsciente –, se fez presente de modo a criar                39

barreiras para que de fato fosse escutado e percebido o que estava sendo dito e               

visto. Dada a fortuna de tal processo ser realizado no contexto de busca de              

produção de conhecimento e à luz de princípios da TCR enquanto uma teoria crítica,              

depreendeu-se que, para construir um algoritmo social inclusivo um requisito          

necessário é fazer parte da realidade a ser incluída. 

O segundo elemento identificado, que diz respeito à necessidade de se aprofundar o             

conhecimento acerca da dinâmica social em que o algoritmo se aplica, aflorou da             

reflexão da categoria Serviços Financeiros Inclusivos baseada no princípio de          

valorização das narrativas pessoais (DELGADO; STEFANCIC, 2017). Elencando em         

suas subcategorias aspectos relativos principalmente ao uso de serviços financeiros          

de crédito e ao fortalecimento da identidade comum da comunidade financeira que a             

Conta Black visa construir e fortalecer, esta categoria iluminou aspectos complexos           

e até mesmo contraditórios que serviços financeiros inclusivos deveriam abarcar,          

como por exemplo a ciência de que, em determinado contexto social e econômico, é              

possível se endividar a ponto de passar por necessidades para adquirir uma            

mercadoria fetichizada. Assim, partindo da indagação que a pergunta de pesquisa           

abre, o desenvolvimento de um algoritmo social inclusivo, tal como o sistema de             

pontuação de crédito da Conta Black foi caracterizado, demanda um mapeamento           

profundo e contínuo sobre os mecanismos sociais que irá reger. 

Aproximando-se mais da revisão de literatura sobre tecnologias algorítmicas, a          

categoria analítica Algoritmos Sociais Inclusivos reuniu mecanismos específicos        

tanto com relação à seus insumos – subcategorias Variáveis Não Consideradas e            

39 Processo este que, a partir de agora, espera-se que seja no mínimo consciente. 
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Variáveis Ponderadas – quanto relacionado aos possíveis diferentes fluxos de          

análise e tomada de decisão – subcategoria Mecanismos de Decisão. Na esteira do             

que Citron e Pasquale (2014) invocam, a experiência da Conta Black reforça a             

necessidade de pontos de apoio de análise humana complementando o          

processamento automático, corroborando com a construção de um sistema         

financeiro verdadeiramente inclusivo, posto que garante que princípios éticos         

possam ser levados em consideração (GONZALEZ; DINIZ; POZZEBON, 2015). 

Com isso, este trabalho contribui para a conexão dos temas inclusão financeira e             

tecnologias algorítmicas, bem como a conexão destes temas com uma perspectiva           

crítica racial – matéria tão cara à sociedade. Ademais, contribuiu com a            

compreensão de como processos de desenvolvimento de tecnologias algorítmicas         

com a preocupação de não reproduzir padrões sociais opressores devem se dar, e,             

no caso específico de sistemas de pontuação de crédito, o que devem contemplar. 

Uma das principais limitações desta pesquisa é a quantidade de pessoas           

entrevistadas. Embora pelo lado de funcionários da Conta Black a quantidade de            

entrevistas realizadas tenha dado conta de coletar dados de todas as pessoas            

envolvidas na especificação, planejamento e desenvolvimento do sistema de         

pontuação de crédito próprio da fintech, pelo lado da demanda do serviço, tanto com              

relação a atendida (clientes da Conta Black) quanto com a não atendida (pessoas             

com perfil de potencial cliente), tal coleta não foi significativa. Assim, estudo futuros             

podem explorar a construção de algoritmos sociais inclusivos com foco maior na            

demanda de serviços de crédito. 

Uma outra limitação que esta pesquisa apresenta decorre do fato de ser um estudo              

de caso único. Apesar de suas importantes contribuições para a literatura e prática,             

o desenvolvimento de algoritmos sociais inclusivos desprendido de sistemas de          

pontuação de crédito, é uma definição que poder ser aplicada a diferentes tipos de              

tecnologia. A fim de aprofundar mais ainda o conhecimento aqui identificado e            

sistematizado, estudos futuros que utilizem esta mesma metodologia são         

necessários para compreender se resultados similares são encontrados em outros          

contexto. 
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Por fim, a falta de dados, mesmo de forma ampla e agregada, sobre os clientes e                

público da Conta Black impossibilitou um maior alcance das análises realizadas, o            

que poderia enriquecê-las sobretudo no aspecto sociológico e na compreensão das           

diversas manifestações e possíveis formas de lidar com o racismo. Assim, outra            

oportunidade de estudo ser desenvolvido na continuidade desta pesquisa seria, a           

partir de um detalhamento do público da fintech, iluminar ofusca possíveis dilemas e             

tensões para compreender os limites e desafios da construção de algoritmos sociais            

inclusivos.  
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Anexo 1 – Roteiro de Entrevistas – Funcionários Conta Black 

PERGUNTAS 
Princípios TCR Algoritmos Inclusão 

Financeira I II III IV V VI 

BLOCO 1 

1.1 É ou já foi correntista em banco do sistema tradicional?       x 

1.2 Como vê a inclusão/exclusão financeira no Brasil?       x 

1.3 
Conhece alguém que sentiu algum tipo de opressão no contexto 
de solicitação/uso de algum serviço financeiro? 

x x     x 

1.4 Qual sua percepção da relação deste cenário com a raça? x x x    x 

1.5 Como se vê neste cenário?  x x    x 

1.5 
Mais alguma coisa sobre sua relação com o sistema bancário 
tradicional? 

  x    x 

BLOCO 2 

2.1 Como surgiu a necessidade de criar a CB? x x x  x  x 

2.2. Qual sua função na CB?     x  x 

2.3 Enxerga a CB como agente de inclusão financeira? x x  x   x 

2.4 Quais os serviços de crédito que a CB oferece? x   x   x 

2.5 
Qual o diferencial destes serviços com relação aos serviços do 
mercado? 

x x x  x x x 

2.6 
Como/porque a CB desenhou seus produtos com estes 
diferenciais? 

 x x  x   
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2.7 Quais são os maiores desafios para a CB como um todo? x x x     

2.8 Como enxerga a CB no mercado financeiro?  x  x x   

2.9 Como a CB é vista no mercado financeiro? x   x x  x 

2.1 
Quais os maiores desafios para a CB, tanto em termos de 
financiamento quanto em termos de prestação de serviços? 

  x x x x x 

BLOCO 3 

3.1 
Com relação a projetos (futuros) da CB relacionados a crédito, 
quais conhecimentos estão sendo mobilizados para 
desenvolvê-los? 

  x  x x x 

3.2 
No que toca o sistema de pontuação de crédito desenvolvido pela 
CB, quais são os elementos centrais em sua elaboração? 

 x x   x x 

3.3 
Ainda sobre a concessão de crédito, para além da análise 
automatizada de pontuação, quais são os elementos de análise 
humana/qualitativa para conceder o crédito? 

 x x  x  x 

3.4 O que é levado em consideração para calcular a taxa de juros?    x x x x 

3.4 
Em que medida informações relacionadas direta ou indiretamente 
a raça se inserem neste processo? 

x x x   x x 

3.5 
Que recursos a CB utiliza para desenvolver serviços relacionados 
a crédito? 

 x  x x x x 
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Anexo 2 – Roteiro de Entrevistas – Correntistas Conta Black 

PERGUNTAS 
Princípios TCR Algoritmos Inclusão 

Financeira I II III IV V VI 

BLOCO 1 

1.1 É ou já foi correntista em banco do sistema tradicional?       x 

1.2 Como vê a inclusão/exclusão financeira no Brasil?       x 

1.3 
Conhece alguém que sentiu algum tipo de opressão no 
contexto de solicitação/uso de algum serviço financeiro? 

x x     x 

1.4 Qual sua percepção da relação deste cenário com a raça? x x x    x 

1.5 Como se vê neste cenário?  x x    x 

1.6 Já precisou de crédito?    x   x 

1.7 
Já foi oferecido algum tipo de crédito para você (cartão de 
crédito pré aprovado, consignado, etc.)? 

   x   x 

1.8 Já solicitou crédito?    x   x 

1.9 Já usou crédito?    x x  x 

1.1 
Na sua opinião, quais as maiores barreiras para a obtenção de 
crédito? 

   x x x x 

BLOCO 2 

2.1 Como conheceu a CB?  x   x  x 

2.2 
Qual foi o papel da CB na sua relação com o sistema 
bancário? 

x x x    x 
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2.3 Como acha que a CB é vista no sistema bancário tradicional? x x x x   x 

2.4 
Quais diferenças enxerga no serviço prestado pela CB e pelo 
sistema financeiro tradicional? 

x   x   x 

2.5 Quais serviços da CB usa? E como os usa?   x  x  x 

2.6 Teve alguma dificuldade para utilizar esses serviços?   x  x x x 

2.7 Esses serviços atendem suas expectativas/necessidades?    x x  x 

2.8 O que sente falta nos serviços oferecidos pela CB?   x  x  x 

BLOCO 3 

3.1 
Qual foi a diferença na sua experiência com a CB em relação 
ao banco com o qual teve alguma relação? 

x x x x x  x 

3.2 
Quais as vantagens que você identifica no uso da CB em 
relação ao banco com o qual teve alguma relação? 

x x x x x  x 

3.3 
No que se refere ao cartão de crédito da CB, ele solucionou os 
desafios que você tinha com outros cartões de crédito? 

  x  x  x 

3.4 Você usaria o serviço de crédito da CB?  x x  x x x 

3.5 
Na sua opinião, que elementos deveriam ser levados em 
consideração para oferecer um serviço de crédito? 

  x  x x x 
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ANEXO 3 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada           

Algoritmos sociais inclusivos: o caso da Conta Black, conduzida por Beatriz Rossi            

Corrales. Este estudo tem por objetivo caracterizar o processo de inclusão financeira            

promovido pela iniciativa estudada. 

Você foi selecionado(a) por estar envolvido com a Conta Black e ter conhecimentos             

acerca do processo estudado. Sua participação não é obrigatória. A qualquer           

momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa,            

desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

Sua participação não apresenta nenhum risco para você. As informações          

concedidas serão analisadas e divulgadas de forma anonimizada. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em uma entrevista com perguntas          

abertas, com cerca de 30 a 60 minutos de duração, em local de sua conveniência,               

apenas na presença da pesquisadora. As perguntas serão sobre suas percepções           

acerca de sua relação com o sistema financeiro formal, bem como sua experiência             

com a Conta Black. A conversa será gravada para, posteriormente, ser transcrita. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão            

divulgados em nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. 

A pesquisadora responsável se comprometeu a tornar públicos nos meios          

acadêmicos e científicos os resultados obtidos de forma consolidada sem qualquer           

identificação de indivíduos participantes. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento,            

que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora responsável              

pela pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional da pesquisadora           

responsável e do CCE/FGV, onde você poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e              

sua participação nele, agora ou a qualquer momento: 

Beatriz Rossi Corrales. Mestranda do Curso de Mestrado em Administração Pública           

e Governo da Escola de Administração de Empresas de São Paulo – Fundação             

Getulio Vargas (CMAPG EAESP/FGV): Rua Fradique Coutinho, 332, apto 34-B, São           
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Paulo, SP, CEP 05416-000, telefone (11) 97081-2006. E-mail        

biacorrales@gmail.com, 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da          

Fundação Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, Botafogo,            

Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail:          

etica.pesquisa@fgv.br. 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na            

pesquisa, e que concordo em participar. 

 

São Paulo, ____ de _________________ de _____. 

 
 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 
 

Assinatura da pesquisadora: ________________________________ 

 


