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CAPÍTULO 6

O PAPEL DA COBRANÇA E A
EVOLUÇÃO DE COMO ELA É VISTA

Qual o papel da cobrança? Afinal, não é chato você ficar
ligando o dia inteiro para cobrar pessoas? Não é chato receber
um mundo de mensagens pedindo que eu regularize uma dívida? E como esse papel se transformou no decorrer dos anos.
Aqui eu mesmo percebo a transformação que eu mesmo
vivi. Às vezes, fico pensando se esta transformação já chegou
completamente ao mercado e entendo que nem todos a perceberam ou acreditaram que deveriam mudar a forma de se fazer
cobrança. Um mercado que conta com milhares de profissionais, torna-se impossível que todos pensem de um único jeito.
Neste capítulo, você leitor poderá ver a opinião de alguns profissionais e poderá perceber a beleza da diversidade. Como dizia
minha mãe “o que seria do verde, se todos gostassem do amarelo”.
Mas, enfim, qual é a minha visão sobre o papel da cobrança
e qual foi a transformação que tive ao longo dos anos?
Vamos lá! Comecei com cobrança em 1993, então nasci no
processo já com três anos do CDC. Óbvio que, naquele tempo,
ainda não estavam instaladas as estruturas de qualidade e monitoria, mas a gente já tinha na ponta da língua os artigos 42 e 71.
Além disso, o processo era outro, o crédito não era amplo
como nos dias atuais. Isto fazia com que a carteira de clientes não
tivesse a diversidade de consumidores como hoje percebemos.
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clientes para a cobrança é a área de crédito, mas a responsável
para que os atrasos não evoluam na linha do tempo e, por conseguinte, o aumento da PDD, é a cobrança. Portanto, quanto melhor a cobrança segurar o cliente inadimplente em sua faixa de
atraso, não deixando rolar para as seguintes ou até retrocedendo
no provisionamento, menor será a despesa com devedores duvidosos da companhia.
Fazendo este cálculo das receitas e despesas da cobrança,
podemos avaliar o seu resultado a cada mês. Porém, mais importante que o número em forma absoluta é o acompanhamento
de como ele se comporta mês a mês ou ano a ano. Somente
desta maneira, poderemos avaliar o quanto a cobrança vem
contribuindo para a evolução do resultado da companhia. Após
este tipo de análise, a cobrança terá a possibilidade de ter mais
investimento em tecnologia, recursos e pessoas, uma vez que
sua contribuição ao bottom line passa a ser explicitada. A cobrança não mais teria este nome e nem recuperação de crédito,
mas sim “Gestão de Clientes Inadimplentes”.

97

ESSÊNCIA (CONTEÚDO) E APARÊNCIA (FORMA)
Observar a evolução do papel e significado da cobrança ao
longo do tempo é essencial para entender – e valorizar – o que
já se conquistou. E há bons motivos para celebrar, mas também
para compreender em que estágio nos encontramos nesse longo
processo e o que se pode vislumbrar para o futuro.
É fundamental começar a separar a essência – o conteúdo,
a razão de ser – da cobrança do que compõe a sua forma – a
maneira como ela se manifesta e se adapta ao contexto e às circunstâncias. Tem a ver com entender seus aspectos mais estáveis, que remetem aos fundamentos das relações entre pessoas
e empresas. Assim, em termos essenciais, cobrar é uma atividade intrinsicamente ligada ao crédito e parte indissociável do
seu ciclo. O crédito, por sua vez, só existe em geral por haver
relações que o originaram, que podem ser de vários tipos:
•

•
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Finalidades
• Consumo
• Investimento
• Pagar outras dívidas mais caras ou mais
curtas
Relações envolvidas
• Comprador e vendedor de bens e serviços
• Tomador e concessor de crédito
• Poupador/investidor e tomador de crédito
• Relações diretas
• Intermediadas – via agentes financeiros
(exemplo, bancos)
• Apoiada por vários provedores de serviços

Também faz parte dos fundamentos da cobrança o tratamento e a prioridade que se dá para recuperar os valores atrasados e/ou recuperar o cliente, transformando um inadimplente
em um cliente normal.
Já a forma como esses aspectos de base se configurará ao
longo do tempo é que mais tem mudado, afetada por muitas
circunstâncias e incorporando vários aspectos e influências:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contexto macroeconômico
Tecnologias
Processos
Métodos de gestão
Configuração de negócios:
internalização x terceirização
Comportamento do consumidor
Regulação
Técnicas de negociação
Volumes de crédito
Inovações
Linhas de crédito
Garantias
etc.

ETIMOLOGIA E SIGNIFICADO
Para entender melhor o que é cobrança, vale a pena olhar
sua etimologia, que nos ajuda a relembrar e revelar os significados originais e mais profundos dessa atividade. É assim que
nos descrevem alguns especialistas do tema.
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Origem da palavra1:
Cobrador vem de cobrar, evidentemente; e
cobrar não tem nada a ver com cobra, não,
como poderia aventar algum candidato a etimologista menos avisado. O nome do ofídio vem
do latim colubra, “cobra, serpente”, e o verbo
de que falamos vem de recobrar, que vem do
latim recuperare, “obter de volta, recuperar”.
Cobrar não vem de poço de cobras coisíssima nenhuma. Vem é de recobrar, que vem do
latim recuperare, “trazer algo de volta, recobrar”, verbo relacionado com recipere, “pegar
de novo”, formado po re-, “de novo”, mais capere, “tomar, pegar”.
Já cobra é do latim colubra.
Pelo Dicionário Michaelis2, encontramos:

COBRAR
1. Proceder à cobrança do que é devido

“Tratava-se de uma novidade da República: os
municípios passavam a cobrar impostos, que
deixavam de ser exclusiva atribuição do poder
central” (LA1). “[…] comprometia-se a cobrar
o aluguel dos outros inquilinos e entregá-lo
pontualmente ao senhorio” (AA2).
1
2
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Disponível em: https://origemdapalavra.com.br/palavras/cobrar/.
Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/cobrar.

2. Fazer ser pago

O funcionário cobrou o pagamento que a empresa ainda lhe devia. Antes de deixar o emprego, a empregada cobrou da patroa as horas
extras que teve de trabalhar durante dez anos.
3. Exigir o valor de; reclamar

O técnico de computador queria cobrar uma fortuna, mas o serviço não havia ficado muito bom.
“Será por isto que cobramos do outro um despotismo que ao mesmo tempo que nos governa
também esconde a nossa fraqueza?” (NP). “Se
ele não estava em condições de cobrar, muito
menos eu poderia pagar tanto” (CA).
4. Receber pagamento de si mesmo; pagar-se, reembolsar-se

O duque cobrou-se com seus próprios bens.
5. Reclamar um direito

“Muitos dos capitães e soldados da revolução
que levara Vargas ao poder cobravam agora o
seu soldo de guerra” (EV).
6. Reivindicar o cumprimento de algo prometido

A população foi até o prefeito e cobrou atitude.
“O cara já deve estar nervoso… Se você cobrar a vitória dele, vai ser pior” (TB1).
7. Dar novo ânimo ou vigor; refazer-se

Após o assalto, a moça cobrou-se e foi à delegacia.
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8. Pegar de volta; recolher

A filha conseguiu cobrar os bens deixados
pelo pai.
9. Recolher a corda que prende o arpão na caça à baleia

Quando pesca baleias, o pescador lança o arpão e depois cobra.
10. (ESP) Chutar ou fazer um arremesso conforme manda o cumprimento de uma regra do jogo em relação à cobrança de uma falta

O atacante cobrou o escanteio e fez um gol
olímpico.
Para a Wikipedia3, recuperação de crédito é:
É o processo que se inicia quando um devedor
fica inadimplente, o que, por sua vez, acontece
quando ele está há mais de 90 dias em atraso
em obrigação de crédito ou quando a instituição financeira considera que ele dificilmente
irá cumprir com o acordo entre eles sem que
ela tenha que tomar uma postura ativa. Assim,
é por meio da recuperação de crédito que se
tentará reaver o valor de uma dívida que pode
até estar perto de caducar.
Para isso, estabelece-se uma negociação entre a
recuperadora e o devedor, que pode envolver descontos ou opções de parcelamento do valor, com
o objetivo de quitar a dívida, permitindo com que
3
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Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Recupera%C3%A7%C3%A3o_de_cr%C3%A9dito.

o devedor e o banco se relacionem novamente, a
partir de eventuais empréstimos futuros, e diminuindo a exposição de risco da empresa.
Leia a seguir a matéria da revista Veja4:
O discreto charme da palavra inadimplência
O salto de 8,2% na inadimplência dos consumidores brasileiros entre abril e maio é um
bom pretexto para examinar uma palavra que,
se no significado não tem beleza alguma, gerando angústia e insegurança, carrega em sua
formação os bonitos traços de uma língua de
cultura como é o português, com diversos
elementos latinos se juntando como peças de
Lego para formar novos sentidos.
Contribui para que tudo isso fique oculto nas
palavras inadimplência e inadimplente o fato
de, entre suas parentes mais próximas, elas serem as únicas que têm circulação na linguagem comum: adimplir (cumprir uma obrigação
contratual) e inadimplir (deixar de cumpri-la)
são termos exclusivos do vocabulário jurídico.
Ainda que não fosse assim, porém, será que
atentaríamos para os laços familiares que ligam
as palavras inadimplência, plenitude e, por incrível que pareça, cheio? Todas se relacionam
com o verbo latino plere (“encher”) e seu adjetivo plenus (“cheio”). Ficar inadimplente é, do
4

Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/o-discreto-charme-da-palavra-inadimplencia/.
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ponto de vista etimológico, deixar um espaço
vazio, ser incapaz de encher uma medida qualquer – no caso, de dinheiro.
De implere, “completar, saciar, realizar”, fez-se ainda no latim, com o acréscimo do prefixo
ad, que indica aproximação, adimplere, com
o sentido de “cumprir uma obrigação, saldar
uma dívida”. Depois disso foi só acrescentar
mais um prefixo, este de negação, in, para
chegar ao verbo que deu origem a inadimplir
e, com a ajuda do sufixo -ência, formador de
substantivos abstratos, à nossa palavra do dia.
Na publicação da HR Idiomas5, vejamos:
Significado e origem da palavra inadimplente
Inadimplente entrou na língua portuguesa em
1958. A palavra inadimplente é um verbete
recente na língua portuguesa e no vocabulário
do cidadão brasileiro. Não se sabe exatamente
quando foi que ela começou a se tornar popular no Brasil. Mas parece que a palavra chegou
à ponta da língua do consumidor depois do
Plano Real (1994), quando o Brasil registrou
um aumento no volume de crédito e, também,
um crescimento da inadimplência.
Segundo o Dicionário Houaiss, a palavra inadimplente entrou na língua portuguesa em 1958
e significa “aquele que falta ao cumprimento de
5
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Disponível em: https://hridiomas.com.br/palavra-inadimplente/.

suas obrigações jurídicas no prazo estipulado”.
Ex.: Ele adimpliu (= cumpriu) determinada tarefa.
O prefixo -in também é de origem latina e indica “negação, privação”. É permitido, então,
o uso do verbo inadimplir.
O termo inadimplência é um substantivo feminino que significa “o não cumprimento de
algo”. Consta também do Dicionário Aurélio
o termo inadimplemento, mas o mais usado e
conhecido é inadimplência. Já o Código Civil usa inadimplemento. A palavra aparece no
artigo 960 com o seguinte texto: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no
seu termo constitui de pleno direito em mora
o devedor”.
De todas essas referências, podemos perceber a força e o peso
das palavras e como elas representam situações, processos e sentimentos. A designação clássica cobrança tem a ver com exigir de
volta os valores emprestados, devidos. Simples, direto e duro. Enquanto isso, o nome recuperação de crédito é uma forma de “gourmetizar” e suavizar a dureza da palavra original, mas o foco principal continua o mesmo: receber o valor emprestado, destacando-se
seu aspecto financeiro. Nessa visão e abordagem, o cliente é elemento secundário. Na realidade, já deixou de ser cliente, transformou-se em um reles inadimplente, alguém com dívidas atrasadas.

COMO A COBRANÇA TEM SIDO VISTA E TRATADA
De uma forma geral, a atividade de cobrança ainda vem sendo tratada com muito preconceito e visão distorcida, muitas vezes
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vista como um mal necessário, um “patinho feio” dentro do ciclo
de crédito, algo menos nobre. Essa visão pejorativa infelizmente
ainda prevalece, apesar de grandes evoluções e melhorias.
Em certos nichos, empresas e situações, encontramos uma
evolução para tratar a cobrança de uma maneira neutra, ou
seja, uma parte integrante do processo de crédito e relação com
o cliente e gestão de valores a receber.
E, mais raramente, merecendo inclusive o destaque e menção
honrosa, há casos em que a cobrança é vista como algo positivo,
muito relevante e que merece uma gestão especial e integrada.

COMO A COBRANÇA PODE SER VISTA E TRATADA
Aqui cabe uma provocação para os “bravos, ousados e inteligentes”. Está aqui certamente uma das fontes de oportunidade
para o desenvolvimento futuro desse tema.
A cobrança é elemento fundamental dentro do ciclo de geração de valor a partir da relação com o cliente tomador de crédito. E
merece ser tratada com essa envergadura e relevância. Seu fundamento maior são as relações humanas, relações entre pessoas, que,
por vários motivos, desaguam na relação de crédito e que, eventualmente, podem envolver uma situação de atraso, não pagamento, inadimplência, que demandará um entendimento, composição,
gestão e recuperação. Recuperação é essencial e deve focar, prioritariamente, no cliente e, complementarmente, no valor emprestado.

PRINCIPAIS MUDANÇAS NO PROCESSO DE COBRANÇA AO
LONGO DO TEMPO
São muitas as mudanças já ocorridas na história da cobrança e somente descrevê-las e ilustrá-las já daria um livro inteiro.
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Vale a pena destacar aqui alguns elementos que ajudam a
entender como e por que essas mudanças ocorreram, ou seja,
fatores subjacentes e estruturais nesses processos.
Dentre os principais impulsionadores, merece menção os financeiros, envolvendo desde aspectos de busca de redução de
custos até a maximização de ganhos na gestão da carteira. Também há aspectos operacionais, ligados a dimensões, como aumento da eficiência, melhoria da eficácia e profundo controle
dos processos. Além disso, há implicações mercadológicas, ligadas ao relacionamento com o cliente, posicionamento, diferenciação competitiva, entre outros elementos, todos com impacto
direto sobre a imagem da empresa e sua participação no mercado
(market share). E não se pode esquecer do front regulatório e
todo o seu impacto em aspectos competitivos e de compliance.
Os grandes eixos de mudança nos processos de cobrança ao
longo dos anos envolveram grandes evoluções, dentre as quais
se destacam a crescente automatização de processos, migrando
de atividades feitas manualmente ou semiautomatizadas. Para
tanto, tem contribuído decisivamente o uso crescente de instrumentos eletrônicos, em complemento e substituição ao humano.
O meio de contato com o cliente inadimplente também tem
evoluído bastante, passando de um contato pessoal e direto
para um contato via telefone e, cada vez mais, substituído por
meios digitais, como chatbots. Evidentemente, nesses processos há ganhos e perdas. Consegue-se mais produtividade, reduz-se custos, oferece-se mais flexibilidade de formatos e horários para o cliente, permite-se um leque de alternativas que
facilita a escolha e a autogestão, entre outras vantagens para os
envolvidos. Mas também se perde o contato direto, a sensibili-
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dade humana, o conhecimento mais sutil do cliente, ou seja, é
um desafio enorme encontrar o devido ponto de equilíbrio entre
esses vetores contrários.
A natureza dos canais de interação e a iniciação do contato
também têm mudado bastante. De um passado em que a iniciativa de contato era essencialmente ativa passou-se para uma
situação de mais equilíbrio entre o ativo e o receptivo, viabilizada por uma enorme variedade de canais de acesso e interação
para a escolha do cliente.
Outro eixo crítico está ligado ao grau de controle e ação
sobre os processos, envolvendo a decisão do que (e como) internalizar versus o que terceirizar, um desafio contínuo e uma
busca de equilíbrio sempre delicado e instável.
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CAPÍTULO 17

Educação financeira, o impacto
da falta nas populações de baixa
renda
Educação, sem dúvida o maior bem que um
cidadão pode conquistar, a maior força que uma nação
e sua pooulação podem ter.
Por mais que a educação seja “um direito de todos e
um dever do Estado e da família”, infelizmente
pecamos muita na educação básica. Em uma certa
passagem de nossa história um governo veio com a
idéia de que todos deveriam ter acesso a uma
universidade. Concordo com ele, mas não se pode se
desejar ir a Marte sem antes ter ido a Lua! Não se pode
incentiva a educação de 3º grau enquanto a educação
básica é sucateada. Enfim é minha opnião e não tenho o
propósito de entrar em nenhuma discussão, crítica ou
defesa de nenhuma ideologia política.
Fato maior ainda é a ausência da educação
financeira, que até hoje não faz parte do curriculum
escolar na grande massa de escolas nacionais.
Sem dúvida a educação é um dever do estado, mas
também da familia. Então a educação financeira devia
ser ensinada em casa, correto?
Mas como ensinar algo que você nunca aprendeu?
295

Participação Boanerges Ramos Freire

CONCEITOS EM CONTEXTO
Para situar melhor esse tema de altíssima relevância, a Educação Financeira na sua relação com o mundo do crédito sob
a perspectiva da população de baixa renda, vale a pena relembrar alguns conceitos e dimensões fundamentais. Inicialmente, merece destaque o fenômeno do analfabetismo, ou seja, a
ausência ou carência de educação básica, que tem sua dimensão mais geral profundamente afetada pelas características do
nosso país, com enormes desequilíbrios de distribuição de renda e dificuldades de acesso. Além disso, usar o “saber ler e
escrever”, mesmo que com muita dificuldade, como definição
de alfabetização é muito pouco para um mundo cada vez mais
complexo e sofisticado. É aí que aparece a face mais dramática
do nosso problema, o analfabetismo funcional, a incapacidade
de lidar com informações, conceitos e práticas simples, mas
não triviais, da nossa realidade. Por exemplo, ler e entender um
anúncio, uma proposta, um mapa, uma bula, um contrato etc.
A isso se soma o analfabetismo digital, a dificuldade de
lidar com os crescentes instrumentos de informação, comunicação, transação e uma enormidade de outras funções que
caracteriza a vida atual, que se propõe, a princípio, a facilitar
a vida das pessoas, apesar de dificultar a vida para quem não
tem um mínimo de conhecimento e habilidade. Aqui se tem
uma barreira enorme de acesso, seja pelo analfabetismo digital em si, além da própria dificuldade econômica de acesso
aos meios digitais: computador, celular, internet, assumidos
301

como básicos e um dado para as populações de mais alta renda, ainda são uma fronteira a conquistar e um desafio para o
pessoal de baixa renda.
E assim chegamos ao analfabetismo financeiro, carregando
os efeitos de todas as carências já descritas e acrescentando
novas configurações, com enorme impacto na vida das pessoas
de baixa renda. Afinal de contas, saber lidar com essa dimensão
é tão essencial para uma vida saudável como a saúde física,
mental e emocional. E, muitas vezes, é causa ou agravamento
de problemas nessas outras dimensões.
Educar financeiramente significa desenvolver conhecimentos e habilidades que partem de noções básicas sobre a vida
financeira e vão se sofisticando de acordo com a evolução da
proficiência. O que parece muito simples e trivial para muitas
pessoas, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade
enorme para o pessoal de baixa renda e os analfabetos financeiros. Isso começa com noções básicas sobre o que é receita (o
que entra, o que se recebe, o que se ganha etc.), despesa (o que
sai, o que se paga, o que perde etc.) e saldo (o que se tem no
bolso, no banco, guardado etc.). E continua com o entendimento sobre a diferença entre gasto e investimento, orçamento
(previsão) e realizado (o que aconteceu). Passa também pela
compreensão da diferença de valor do dinheiro no tempo (hoje
e futuro), trazendo a noção de juros, que são uma despesa (e
relevante) para quem toma crédito e uma receita para quem
poupa e investe (em geral, bem menor do que aquela). Nesses
temas está uma ponte fundamental entre Educação Financeira
em geral e o mundo do crédito e da cobrança. A má compreensão e gestão desse aspecto leva a muitos desequilíbrios e situações de descontrole.
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Os temas vão se sofisticando gradualmente, seguindo o processo de aprendizado. Aqui entra, por exemplo, o aspecto de saber definir projetos e objetivos, planejando os recursos financeiros necessários e definindo suas fontes (entradas) e usos (saídas) ao longo do
tempo e de acordo com seus custos e retornos. Isso se aplica desde
coisas mais específicas, como adquirir um bem, uma geladeira, um
veículo ou um imóvel para uso pessoal até meios de investimento
(máquina, fogão, veículo etc.) para uso em um negócio.
Olhando mais para o futuro, pode-se aprender a fazer reserva
para emergências, que podem vir de várias fontes: problemas de
saúde, perda de receita, falecimento etc. Além de uma reserva
mais estrutural para a aposentadoria, via poupança e investimento próprios ou através de instrumentos de previdência.
No dia a dia, saber decidir com consciência sobre comprar
à vista ou a prazo é certamente um diferencial importante para
uma vida financeira saudável. Claro que nem sempre isso é só
uma questão de escolha racional. Há necessidades emergenciais
e inadiáveis que não permitem esperar ter os recursos financeiros
disponíveis. Então, o crédito é a única forma de ter acesso. Mas,
mesmo nesses casos, há custos diferentes de crédito que merecem uma avaliação, comparação e decisão mais consciente.
Mesmo um tema que parece tão distante da realidade do
pessoal de baixa renda como o seguro também é um instrumento para ser mais bem-conhecido e adotado pelos enormes benefícios que pode trazer em situações imprevistas, minimizando
os impactos dos sinistros ligados à vida ou ao patrimônio.

CONCEITOS INTERLIGADOS
Para situar melhor a Educação Financeira, particularmente para as populações de baixa renda, é indispensável ter a
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perspectiva de alguns conceitos que a envolvem, se interligam e a orientam.

O primeiro deles é a inclusão digital, ou seja, o acesso ao
conhecimento, habilidades e meios que permitam usar os meios
digitais, prerrequisito cada vez mais fundamental para entrar e
participar adequadamente do mundo atual.
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Ao mesmo tempo, é requisito quase indispensável para a inclusão financeira o acesso e a capacidade de compreender e lidar
minimamente com os conceitos e práticas da vida financeira.

Mas esses passos iniciais são apenas etapas na construção
e manutenção da saúde financeira, objetivo maior desse processo e que não é o final da jornada, pois se trata de um desafio
contínuo e que exige permanente cuidado e vigilância, como a
saúde física, mental e emocional.
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CRÉDITO E A BAIXA RENDA
Antes de tudo, crédito é uma necessidade em geral e particularmente essencial para as pessoas de baixa renda. Como o rendimento em geral é insuficiente para cobrir as despesas e a poupança é
baixa ou inexistente para cobrir esse déficit e, eventualmente, permitir alguns investimentos, a aquisição de itens de maior valor ou
arcar com emergências, o crédito é a resposta para esses desencontros. E quase que em bases contínuas, desde que acessível e viável.
Só que nem sempre é buscado e usado com a devida consciência. A necessidade e a emergência, junto com a vontade
de consumir, altamente estimulada por nossa sociedade atual,
acabam levando a decisões nem sempre conscientes sobre a
efetiva capacidade de pagar. Surgindo daí os atrasos e todo o
ciclo de cobrança.
A Educação Financeira pode fazer uma enorme diferença
nesse processo, trazendo conhecimentos, visão, referências e
entendimento. Isso, combinado com a experiência prática do
consumidor, pode potencialmente gerar um aprendizado de
como lidar com suas finanças, com o uso consciente do crédito
e como conquistar um equilíbrio dinâmico em sua vida financeira, evitando cair constantemente em zonas de inadimplência.

AGENTES E CANAIS CHAVE NO PROCESSO
DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Como a vida financeira das pessoas é uma parte essencial
da sua vida como um todo, a Educação Financeira deve ser
concebida e estar acessível através de vários agentes e canais.
Começando pela família, desde a infância, a partir de orientações dos pais e familiares mais velhos. E daí transborda para
a comunidade – o bairro, o entorno, a igreja etc. E chega na
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escola, na qual deveria ser parte do currículo básico, sendo tão
ou mais importante do que outras matérias tradicionais que são
ensinadas.
A partir dessa base sólida de formação, a Educação Financeira pode e deve ser promovida por agentes que fazem parte do
mundo socioeconômico das pessoas. O varejo em geral, presente
na vida cotidiana, satisfazendo necessidades básicas e mais sofisticadas de consumo, tem papel fundamental nessa tarefa de
conscientizar, orientar e facilitar o acesso. Tanto diretamente na
sua atividade de venda e concessão de crédito quanto no que envolve o consumo e o respectivo compromisso financeiro.
A isso se somam as instituições financeiras, agentes especializados em analisar, conceder crédito, monitorar e cobrar,
que precisam ir além da visão transacional e baseada apenas
nos seus interesses mais diretos e olhar o cliente como um todo,
sua condição, seu potencial – inclusive de aprender – e sua evolução. Pode parecer utópico e até ingênuo, mas é esse o caminho de diferenciação e sustentabilidade de que tanto se fala. E
que tem de deixar de ser um discurso bonito e se tornar uma
prática efetiva.
Claro que, para tanto, o aumento da concorrência tanto por
mecanismos de mercado como estimulada pelos reguladores,
pode contribuir bastante. Aqui merece especial menção a ação
do Banco Central em relação tanto ao estímulo das práticas de
Educação Financeira quanto à sua ação regulatória promovendo mais acesso, mais competição e redução de custos, como o
atual Open Banking/Finance em implantação.
Meios de comunicação de massa e redes sociais também
podem contribuir decisivamente para que esse processo de
Educação Financeira atinja as várias camadas da população,
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inclusive facilitando a compreensão de certos conceitos e práticas a partir de uma linguagem e formatos mais simples, lúdicos
e visuais.

UM DESAFIO: LIBERDADE VERSUS TUTELA
Uma questão-chave quando se fala de Educação Financeira
é saber até onde dar liberdade e a partir de quando se deve tutelar, tanto os provedores de serviços financeiros quanto seus
consumidores.
Da parte do consumidor há certamente uma oportunidade de aprender a partir de suas experiências, tanto pela dor
– problemas, dificuldades, inadimplência etc. – quanto pelo
prazer – realização de desejos, sonhos, conquistas etc. Mas
essa oportunidade nem sempre é devidamente aproveitada,
transformando-se em aprendizado. Há dificuldades de tomar
consciência, de avaliar e compreender causas e consequências. E aí a Educação Financeira, mais uma vez, pode trazer
suporte e orientação.
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O PAPEL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E RESTRIÇÃO
Também contribuem muito para a Educação Financeira e,
com ela, para uma maior consciência e gestão da sua vida financeira os vários instrumentos que já foram desenvolvidos e muitos que ainda estão em processo de implantação. Por exemplo,
os agregadores de contas e informações financeiras – como o
Guia Bolso – trazem uma facilidade enorme para a gestão da
vida financeira no seu dia a dia e no apoio a decisões de investimento e de programação para atingir certos objetivos.
Os instrumentos usados pelo lado da oferta – bancos, varejistas etc. –, como o tradicional Cadastro Negativo e o mais
recente Cadastro Positivo, além de fazerem parte dos instrumentos de controle e decisão dos agentes de concessão de crédito, têm também um papel didático para o consumidor. Desde
sua face mais negativa e disciplinadora de bloquear o acesso
a novos créditos até sua dimensão de conquistar um nível elevado de score, permitindo não só o acesso a crédito, mas em
condições melhores de taxa, prazo e garantia.
Com o Open Banking/Finance, entramos em uma nova etapa
desse processo, com trocas de informações seguras, autorizadas
e controladas pelos consumidores de serviços financeiros, que
passam a ser os efetivos proprietários desses dados. E isso permitirá ofertas mais personalizadas, melhor avaliadas e, certamente,
mais competição e melhores condições de custo e prazo.

DESAFIOS
Educação Financeira na baixa renda não é trivial e traz
enormes desafios. Alguns merecem destaque aqui.
Uma situação estrutural da vida dessas pessoas é que, na
maioria das vezes, há uma total confusão e falta de fronteira
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entre o mundo da pessoa física (suas receitas, despesas, investimentos, saldos etc.) e o mundo da pessoa jurídica, que envolve
atividades de compra, venda, estoque, investimentos, receitas,
despesas etc., ou seja, há uma mistura e confusão de bolsos. E
isso é uma dificuldade para entender, separar e gerir essas duas
dimensões da vida da pessoa.
Outra enorme barreira é a linguagem, a comunicação, a dificuldade de entender conceitos, práticas e termos que caracterizam esse mundo financeiro. Isso vai desde o analfabetismo
geral, funcional e digital até o analfabetismo financeiro.

Finalmente, mas longe de esgotar esse tema de desafios,
merece destaque as dificuldades de acesso para a população de
baixa renda. É caro adquirir e difícil manter os meios de acesso
digital. Equipamentos, como computador ou celular, pesam no
bolso dessas pessoas, além do serviço de acesso à internet, indispensável para a comunicação e acesso às informações.
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Mesmo no mundo físico, tradicional, há barreiras de acesso
para a baixa renda dificilmente imagináveis e compreensíveis para
a maioria das pessoas. Podemos citar alguns obstáculos nesse caminho de acesso. Tempo disponível restrito, distância entre a residência e/ou trabalho e o local de atendimento de serviços financeiros,
custo de transporte – que pesa relativamente mais no bolso dessa
pessoa –, ambiente não habitual, necessidade de roupas “adequadas” para acessar e frequentar são exemplos dessa situação.

OLHANDO PARA FRENTE
Há muito o que fazer e o desafio é enorme, mas a oportunidade também.
Há vários vetores de mudança que devem ser trabalhados. E
vale o destaque para a mudança de direção em dois eixos críticos:
•
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De empresa provedora de serviços financeiros para colocar o cliente no centro. Isso

•

que é já a base da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) e fundamento do Open
Banking/Finance deve deixar de ser apenas
um imperativo regulatório e se tornar a essência dos negócios de serviços financeiros. Não só um discurso bonito, mas uma
prática efetiva e mutuamente proveitosa
para as empresas e seus clientes.
Do transacional para o relacional. Da foto
para o filme. Do episódico pontual e restrito para uma interação mais estrutural, mais
ampla e profunda, mais aberta e sustentável.

Tudo isso converge para a experiência do cliente, que precisa melhorar continuamente.
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CAPÍTULO 20

PARA ONDE VAI A COBRANÇA?

Chegando ao final desta jornada e depois de tudo que vimos
nesta obra, fica a pergunta eterna da humanidade. Para onde
vamos? Para onde vai a cobrança?
Convidei alguns profissionais para responderem a esta pergunta e aqui também fica a minha visão.
Afinal, para onde vamos? O mercado brasileiro ainda tem
muito para amadurecer, e quando falo do mercado, falo também do consumidor e dos credores.
A nova década de 2020 começou com uma pandemia que
tirou milhões de vida. Aquele sentimento negativo rondou nossas lembranças por um grande tempo. Entretanto, a velocidade
das transformações a partir da pandemia foi estratosférica!
Entramos efetivamente na era digital, aprendemos a interagir com aplicativos e acessar serviços digitais que antes não
imaginávamos.
Junto com a transformação, as fraudes também se transformaram e tivemos que aprender a ter também mais cuidados
com prevenção.
O mercado de crédito, então, decolou em novidades. No
momento do lançamento deste livro, o Open Banking estará
em plena operação e o conhecimento do comportamento dos
clientes, sem dúvidas, proporcionará cada vez mais segurança,
tanto nos processo de concessão de crédito como no processo
333

Participação Boanerges Ramos Freire

PRINCIPAIS FATORES E VETORES DE MUDANÇA
Olhar para o futuro da cobrança é necessariamente olhar
também para o futuro do ciclo de crédito, que é sua base, sua
origem e sua razão de ser. Situar ele dentro de um contexto
maior, os serviços financeiros, sua presença e relevância na
vida das pessoas e das empresas, dentro da dinâmica socioeconômica, ou seja, é olhar do macroambiente (sociedade, política,
economia, comportamento, tecnologia etc.) para a microesfera
onde se dá a interação entre os agentes responsáveis por conceder e tomar crédito e seus processos de ajuste a partir do fenômeno da inadimplência.
O mundo de crédito vem passando por profundas mudanças, tanto na forma como no conteúdo. Seu forte crescimento,
sua dinâmica, sua sofisticação de processos e métodos, sua diversificação de canais, públicos e temas, sua maior integração
à sua motivação, sua melhor gestão a partir de recursos e ferramentas mais avançadas, enfim, sua evolução já demonstrada e
longo caminho ainda a percorrer trazem a referência principal
sobre o que se pode esperar da cobrança, parte intrínseca e indissociável dessa atividade.
Dentre os principais fatores que definem o presente e o futuro da cobrança, destaca-se a regulação e em vários níveis.
Desde legislações e regras gerais, que já vêm forjando a configuração dessa atividade, como o Código de Defesa do Consumidor (CDC), até leis recentes e que já começam a – e ainda
vão – exercer profunda influência na sociedade como um todo
e no front de cobrança em particular, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ela traz uma nova configuração e um
novo e maior peso para o protagonismo do consumidor e, mais
especificamente, o tomador de crédito.
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Sem esquecer também de legislações específicas, como a
que regulou detalhadamente a atividade de call centers, trazendo profundos impactos sobre a atividade de cobrança, por ser
um canal essencial nessa atividade.
A isso se soma o Open Banking/Finance, atualmente em implantação pelo Banco Central, que deve trazer muita inovação
na oferta de serviços financeiros, mais competição, menores
custos e, no centro, ecoando e em harmonia com os princípios
da LGPD, colocando o cliente de serviços financeiros no centro
do processo, com poder, autonomia e meios para autorizar o
uso de suas informações de forma a receber melhores propostas
e condições de serviço financeiro. Esse maior empoderamento
do consumidor, esse acesso a melhores ofertas, a maior competição, que deve trazer menores custos e melhor qualidade de
serviços, tudo isso vai envolver também os processos de cobrança, que estarão dentro de um contexto de maior atenção e
centralidade no cliente.
O vetor da tecnologia é outra força motriz nas transformações da sociedade, dos serviços financeiros, do crédito e, por
consequência, da cobrança. A crescente digitalização de processos, transações e atividades traz o enorme desafio de uma
adaptação de pessoas e empresas a uma realidade que propicia
uma série de ganhos relevantes (redução de custos, instantaneidade, facilidade de acesso, comunicação rápida e simples, produtos e serviços novos etc.), ao mesmo tempo em que envolve
perdas não desprezíveis (menos contato direto, maior mediação
da tecnologia, redução de empregos etc.).
O uso crescente de tecnologias de automação de processos,
comunicação e gestão no mundo da cobrança já é uma realidade e deve se aprofundar no futuro próximo. Por exemplo, ins347

trumentos como a adoção dos recursos de inteligência artificial
(machine learning, deep learning etc.), a interação via chatbots,
modelos preditivos, natural language processing e speech to text
podem trazer uma nova dimensão para a atividade de cobrança,
com enormes impactos na configuração interna dos negócios e,
também, no comportamento e interação com o cliente.
O lado da demanda por crédito e, consequentemente, da
atividade de cobrança, deve ser profundamente impactado por
mudanças de comportamento do consumidor. Mais ativo, mais
informado, possivelmente mais consciente de seus direitos (e
deveres), mais empoderado, espera-se um consumidor com expectativas mais elevadas, menos fiel, mais volátil e, ao mesmo
tempo, mais disposto a participar, a cocriar, a dar valor ao que
é mais essencial.
Trazendo essa referência mais ampla do comportamento do
consumidor para o mundo do crédito e da cobrança, há aqui um
enorme potencial de ampliar e aprofundar os processos de educação (geral, digital e financeira), aumentando o grau de conhecimento e consciência para uma vida financeira mais equilibrada.
Esse é um contexto que representa uma grande oportunidade
para quem perceber, se antenar nessas tendências e conseguir se
diferenciar em sua oferta. E se traduz em cada vez avançar mais
na efetivação de bonitos discursos de ter o “cliente no centro”,
transformando em práticas relevantes, valorizadas pelo consumidor. E isso não será opcional, pois a pressão competitiva exigirá
essa adaptação em condições mínimas para continuar no jogo e,
em níveis superiores, para quem quiser se diferenciar.
Muito mais tecnologia nas atividades exigirá também pessoas
muito mais capacitadas. As atividades mais burocráticas, operacionais e repetitivas tendem a ser automatizadas, substituindo
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pessoas por máquinas. Ao mesmo tempo, serão necessárias pessoas com muito mais competência de gestão, com visão do todo,
com sensibilidade, com toque humano, com criatividade. Uma
profunda mudança de perfil de profissionais e de enfoque.
Junto com isso, deverá estar menos clara a fronteira do caracteriza “meu negócio”, “minha empresa”, meu mundo interno
e o que está fora. A visão e a prática de ecossistema de negócios
devem se ampliar e aprofundar, trazendo potencialmente muitos ganhos para os vários envolvidos. Enxergar a cadeia para
trás (fornecedores diretos, indiretos e sua sequência de provedores), a cadeia para frente (clientes e a sequência de clientes
até o consumidor final) e os funcionários de todas essas empresas pode trazer oportunidades enormes de colaboração e integração em novos e crescentes patamares. Decisões tradicionais
como “fazer dentro de casa” versus terceirizar deverão assumir
outro enfoque e relevância. Não serão a mera busca de redução de custo e maior eficiência os grandes motivadores. Mas
o significado e a qualidade dos serviços e dos relacionamentos
pesarão muito mais, em uma visão mais ampla e integrada.
Um tema mais afeito ao mundo de crédito e, consequentemente, à cobrança é o uso crescente de instrumentos financeiros
atrelados a carteiras de crédito. Um exemplo disso é a securitização de crédito, que traz camadas adicionais de complexidade
à gestão de carteiras, mas também grandes oportunidades de
acesso a funding e ganhos tributários. Além disso, vendas de
carteiras de crédito exigem um alto nível de expertise na avaliação, precificação, negociação e gestão desses ativos. Tanto
para carteiras em geral quanto para aquelas com alto nível de
atraso, os chamados ativos “podres”, ou NPL – non-performing
loans. Todos esses processos devem ainda crescer muito no fu349

turo, trazendo implicações relevantes para a efetiva gestão de
cobrança, componente essencial e definidor da fronteira entre
o sucesso e fracasso de vários negócios.

DESAFIO MAIOR
Por fim, pode-se resumir o desafio maior que definirá o futuro da atividade de cobrança como uma mudança de visão, de
mindset. E isso é uma enorme ameaça. E pode ser também uma
oportunidade ímpar, dependendo de como for tratado pelo setor
como um todo e por suas empresas em particular.
Os principais vetores dessa transformação potencial têm a
ver com algo simples, mas fundamental. Evoluir do enfoque
de cobrar ou recuperar um débito, um valor para recuperar
ou resgatar um cliente. Fácil e bonito de falar, muito difícil de
transformar em realidade, de maneira relevante e sustentável.
E isso se assenta em algo mais profundo, que é evoluir da
visão de inadimplente para a de cliente e, mais, para a visão
de um ser humano. Que temporariamente está em dificuldade
financeira e em uma situação de desequilíbrio e fragilidade.
Para tanto, é indispensável mover o mindset da conjuntura, do imediatismo, do dia a dia, do curto prazo, traduzido em
metas, objetivos e valores a recuperar para o que é mais estrutural, o longo prazo, o ciclo de vida do cliente e seu valor ao
longo da vida (life-time value).
E que se interliga intrinsicamente com a passagem da visão transacional para um enfoque relacional. E essa é uma das
maiores transformações que as empresas podem – e precisam
– passar. Muito mais desafiadora e muito mais relevante do que
a chamada transformação digital, que é condição para entrar no
estádio e participar do jogo. Já a transformação relacional pode
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assegurar ganhar o jogo e possivelmente o campeonato.
Outra maneira de ver esses processos é o deslocamento de
visões pontuais e, necessariamente, restritas para uma visão
mais ampla, abrangente e profunda, integradora, holística.
E mais especificamente, mudar o mindset é evoluir da ação
isolada para uma abordagem integrada. É olhar, em um primeiro nível, a cobrança dentro do contexto de todo o ciclo de
crédito, passando pela concessão e manutenção. A partir daí,
olhar o ciclo de crédito dentro do contexto da vida financeira
do cliente e, finalmente, situar essa vida financeira na sua vida
em geral, sua saúde, suas atividades, seus negócios, seus planos
e perspectivas. Isso vale tanto para um consumidor pessoa física quanto para uma empresa.
Concluindo, a palavra-chave aqui é recuperar. Tantas vezes falada e tantas vezes mal-empregada. Recuperar não só
o débito, não só o cliente, não só o que se pode perder. Mas
recuperar o que é fundamental. Reconstruir uma relação mais
humanizada, mais centrada no ser humano, regenerar valores,
renovar relações, resgatar as bases para um mundo melhor.
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