
Estratégias para 
Concessão de Crédito

Crédito sustentável: segurança para 
que um bom negócio hoje não vire 
um problema em Cobrança amanhã
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Crédito no Brasil
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Evolução do mercado
Bancos em estágio de recuperação após passarem por crises e 
reestruturações
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SEJA PARA O 

SUCESSO OU O 

FRACASSO,

NOSSO OLHAR É 

QUEM DEFINIRÁ A 

DIREÇÃO



5

Prospecção

Cadastro

Fraude

Aprovação

Preços e tarifas

Ativação

Up sell
Cross sell

Utilização

Retenção

Cobrança

Concessão
de CréditoProspecção

Gestão
de Clientes Cobrança

Algumas semanas Muitos anos

Crédito sustentável
Segurança para que um bom negócio hoje não vire um problema em 

Cobrança amanhã
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Cobrança

Trilha 

Auditoria/ 

Jurídico

Vendas

Gestão de 

Portfolio e 

Financeiro

Importância da área de Crédito
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Consolidação da 
indústria

Regulamentação 
e auditoria

Novos 

concorrentes
Desaceleração 

econômica

Controle de Risco Regulamentação Eficiência

Maior pressão por 

crescimento e 

rentabilidade

Controle entre risco e 

retorno e combate a 

fraudes

Cumprir com normas 

regulatórias e manter-

se competitivo

Busca constante por 

custos menores e 

processos mais 

eficientes

Receitas

Aspectos fundamentais
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O que é?

É um conjunto de normas 

e critérios que cada 

empresa utiliza para 

financiar ou emprestar 

recursos a seus clientes. 

Qual o objetivo?

A meta é atingir um 

objetivo de lucro com 

ajuste de risco, e 

satisfazer os clientes, ao 

mesmo tempo em que se 

mantém um sólido 

portfólio de crédito

Como montar uma?

Uma política de crédito 
completa deve conter: 
Informações Internas, 
Informações externas, 

informações adicionais e 
limite.

Política de crédito
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Informações comumente utilizadas
Pessoa Jurídica

Identificação

Data de 
Fundação

Grupo econômico

Endereço

Telefones

Informações de 
contato

Atividade

Setor / Ramo de 
atividade

Produtos e 
marcas

Filiais

Fornecedores

Clientes

Programas de 
qualidade

Quadro 
Societário e 

Administração

Sócio ou 
Administrador

Data de entrada

Percentual de 
participação

Cargo

Experiência 
anterior

Comportamento 
e Restrições

Hábitos de 
pagamento 
(interno e 
externo)

Pontualidade

Perfil de risco

Dados restritivos 
(tipo de anotação, 

quantidade e 
valor) da 
empresa, 

coligadas e 
sócios

Outras 
informações

Balanços

Faturamento (real 
e presumido)

Perspectivas 
setoriais e macro-

econômicas

Concorrência

Referências 
comerciais e 

bancárias

Alertas
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Informações comumente utilizadas
Pessoa Física

Identificação

Idade

Sexo

Estado civil

Endereço

Telefones

Dados do 
cônjuge e 

dependentes

Atividade

Formação

Profissão

Modalidade (ex. 
autônomo, 

empregado de 
empresa privada, 

funcionário 
público)

Finanças

Renda 
(comprovada e 

presumida)

Outras rendas

Renda familiar 
(household)

Declaração IR

Comportamento 
e Restrições

Hábitos de 
pagamento 
(interno e 
externo)

Pontualidade

Perfil de risco

Dados restritivos 
(tipo de anotação, 

quantidade e 
valor)

Outras 
informações

Referências 
comerciais e 

bancárias

Registro de 
passagem 
(consultas)

Alertas

Contumácia de 
sustação de 

cheques



11

 Traçando o perfil do cliente, para Pessoa Física e Pessoa Jurídica

 Definição de um conjunto de critérios mínimos de admissão (CMA)

 Filtros antifraude 

 Filtros de Crédito Segmentando a carteira de clientes de acordo com o risco

 Risk Based Pricing

 Definindo uma nova metodologia para a concessão de limite de crédito

Bússola

Instrumento usado para determinar direções horizontais, o 

meridiano magnético terrestre ou a posição de algo ou 

alguém em relação a ele, e constante de uma agulha 

naturalmente magnética ou magnetizada, imantada, 

geralmente montada numa caixa com limbo graduado.

Estratégia
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Equação para Potencializar a 

Lucratividade de sua Empresa

DADOS

EXPERTISE

INFRA

ESTRUTURA

VALOR

Invista na Gestão de Risco
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Case
Distribuição por Faixa de Risco vs Relacionamento com Mercado – Gestão 
de Portfolio 

FONTE: Serasa Experian
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 Padronização das políticas de 

crédito.

 Trilha para auditoria

 Maior controle das 

informações/processos

 Relatórios Gerenciais (MIS) bem 

aplicados

Recomendações
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