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Um score baseado em comportamento digital
 de compra que garante a melhor decisão de crédito

Como funciona

PAULO F.
36 anos

CPF
292.XXX.XXX-63

1 36 transações na ClearSale, totalizando +R$9.000,00

4 Compras de itens alto valor (passagem aérea, cofre, adega e eletrônicos)

5 Pacote de TV+Internet+Telefone de categoria alta

6 Endereços associados com renda média de valor alto

2 Pessoas relacionadas com histórico positivo

3 Compra em 20 entidades diferentes

993 Analisamos o comportamento de compra
digital dinamicamente e através de nossas
tecnologias, como Machine Learning,
geramos uma pontuação que define quais
são os consumidores mais confiáveis.

A pontuação varia entre 0 e 1000,
e quanto maior o valor do score,
mais confiável o consumidor

/1000

Exemplo de perfil do consumidor

Experimente em: clear.sale/digitaltrust
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Cobrar é uma arte. Requer sensibilidade, es-
tratégias, tecnologias robustas e talento. Afinal, 
a atividade lida com pessoas em situações di-
fíceis. Sem contar sua importância para a eco-
nomia do país, ao reintegrar clientes ao ciclo do 
consumo e repor perdas das corporações. 

Em meio aos entraves econômicos, ao de-
semprego e às rápidas mudanças no perfil dos 
consumidores, a transformação digital é o gran-
de instrumento nos negócios de recuperação de 
crédito, como pontuam especialistas e executi-
vos do setor nesta segunda edição do Anuário 
de Cobrança. E a revolução que ela representa 
não é só tecnológica: envolve também a forma 
de prestar o serviço e o modelo de negócios, 
como pontua Alfredo Redondo, CEO global da 
Altitude Software, um dos maiores provedores 
mundiais de soluções omnichannel para gestão 
de interações entre clientes e empresas. 

Na era da multicanalidade, reunimos aqui 
as principais inovações e tendências do setor, 
tanto em termos tecnológicos como no fazer da 
cobrança em diferentes segmentos, cujas nu-
ances e especificidades foram capturadas nas 
entrevistas com executivos de sete verticais: 
educação, varejo, seguros, consórcio, saúde, 
utilities e consignado. 

A edição evidencia a inserção da transforma-
ção digital e a presença online dos clientes, que 
permitem a empresas de cobrança ter uma visão 
de 360 graus das pessoas em situação de ina-
dimplência. Aborda o atendimento por bots, que 
aprendem, a cada dia, com soluções de inteli-
gência artificial e machine learning, o que favo-

rece a autonegociação, cada vez mais aceita, ga-
rantindo melhores experiências ao consumidor.

Os entrevistados chamam a atenção tam-
bém para os desafios do setor, que hoje tem 
de fazer “muito mais com muito menos”. Porém, 
quem trabalha com cobrança tem atualmente 
um elevado nível de profissionalização, espe-
cialmente aqueles que se reúnem em associa-
ções, em espaços como o Instituto GEOC - Ges-
tão de Excelência Operacional em Cobrança, 
onde as empresas trocam experiências, discu-
tem problemas comuns, partilham inovações.

Além dos dados do setor, trazemos os re-
sultados da pesquisa Devedores do Brasil 2017, 
realizada pela Cantarino Brasileiro, junto com 
o IGEOC, que refletem neste exato momento o 
comportamento do consumidor.

Agrademos aos entrevistados, especialistas 
e profissionais que dedicaram seu tempo, com-
partilhando conhecimentos para tornar possível 
esta publicação.

Boa leitura e bem-vindos ao futuro. 

    TRANSFORMAÇÃO:
base da estratégia 

na cobrança

Débora  Moura
Altitude Software

Fulvio Lugli
Instituto Geoc
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A Khomp é uma empresa 100% brasileira, focada em 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras para o mercado 

de comunicações. 

Talvez isso você já saiba.

Mas nossa verdadeira missão é manter um relacionamento 
que orgulha parceiros e colaboradores com resultados 
duradouros, atitude criativa e inovadora em produtos e 
serviços com tecnologia de comunicação e informação.

COMUNICAÇÃO
INTELIGENTE,

PONTO A PONTO

Florianópolis | BRA - Matriz
(55 48) 3722.2900 • comercial@khomp.com

São Paulo | BRA 
(55 11) 5186.3411  vendas.sp@khomp.com

América Latina
latinoamerica@khomp.com

International Sales
sales.usa@khomp.com  

Enabling Technology

É com essa atitude que queremos ajudá-lo a crescer. 
É com essa atitude que vamos atender você.
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INADIMPLENTES 
EVITAM DÍVIDAS
Conforme dados da Pesquisa Nacional de 

endividamento e Inadimplência do Consumidor – 

PEIC – do CNC, mais de 57% das famílias brasileiras 

estão endividadas e 24,2% delas têm contas 

em atraso. Estes são alguns dados do setor que 

apresentamos nas próximas páginas. Também 

incluímos pesquisa inédita da Cantarino Brasileiro 

e IGEOC, Devedores do Brasil 2017, sobre a situação 

do consumidor brasileiro, que revela a preocupação 

deles em não assumir dívidas: 85% das pessoas 

atingidas pelo desemprego, razão mais comum para 

o endividamento, nem pensam em ter novas contas 

e obrigações no curto prazo. Além disso, o motivo 

que as levaria a quitá-las é a necessidade de limpar 

o nome. 

A compilação dos dados mostra outros aspectos 

das dívidas e das pessoas em situação de 

inadimplência, como comprometimento da renda, 

uso do autoatendimento, tipo, valores, entre outros.

8 Anuário de Cobrança 2017
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Índice de expectativa do consumidor
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Fonte: CNI

Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)

Indicadores
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Situação das família (em %)

Parcela da renda comprometida com dívida (% dos endividados)
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Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)

Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)
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Tempo de pagamento em atraso 
(Dentre as famílias com contas em atraso) 

24,9% 23,9% 25,4% 

29,5% 28,5% 
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Até	30	dias	 De	30	a	90	dias	 Acima	de	90	dias	 Não	sabe	/	Não	respondeu	

Famílias com conta em atraso

Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)

Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) 
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Nível de Endividamento (% do total de famílias)
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Fonte: Serasa
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Tipo das dívidas em atraso (em%)

53 

30 
26 26 

11 
8 

5 

Cartão de 
crédito 

Serviços Varejo Crédito Pessoal Crédito 
Consignado 

Financ. veículos / 
Consórcio 

Financiamento 
Imobiliário 

O cartão de crédito 
é tradionalmente o 
tipo de dívida mais 
comum 

Dívidas com serviços 
são mais comuns 
nas classes CDE. 

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas múltiplas.

Cartão de 
Crédito

Serviços Varejo Crédito Pessoal Crédito 
Consignado

Financiamento 
Imobiliário

Financ. Veículos/ 
Consórcio

Quantidade de dívidas em atraso(em%)

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas únicas.

Indicadores

21

22

21

10

14

12

1 dívida 2 dívidas 3 dívidas 4 dívidas 5 ou mais dívidas Não sei / Prefiro não responder

45 % dos entrevistados
possuem 3 ou mais
dívidas em atraso.

A incidência de uma
dívida é maior nas
classes AB.

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas únicas.

O cartão de crédito
é tradicionalmente
o tipo de dívida
mais comum
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Indicadores

Marketing de Impacto Social é na Kickante!

Impacto digital e de grande visibilidade para sua empresa.
Parceria com as maiores ONGs do Brasil! 

Sozinhos somos um, juntos somos uma multidão!

Entre em contato agora mesmo!
falecom@kickante.com.br

PwC: unindo forças ao Inst Fernando Fernandes
PwC

Primavera no Sertão
Perrier-Jouët

Residência estudantil para bolsistas do Insper
Insper

"As causas que a empresa abraça têm que ser verdadeiras e a 
comunidade deve perceber, de imediato, o retorno. As pessoas
não querem ver a marca embalada para presente, elas querem
ver quem está atrás da marca."

Candice Pascoal - Fundadora e CEO da Kickante Autora do BEST-SELLER Seu 
Sonho tem Futuro Ganhadora do maior prêmio de empreendedorismo social
do mundo, o Cartier Women's Innitiative Awards. 

"Na Kickante impactamos positivamente centenas, milhares
e milhões de brasileiros com o marketing que o povo quer
ver. Nosso negócio é o impacto social e a aproximação das
marcas com as emoções humanas."

Viviane Sedola - Chief de Desenvolvimento, Kickante.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Valor das dívidas em atraso (em %)

Motivo para pagar a dívida em atraso (em %)

66 

20 19 
15 

12 
8 

3 

9 

Limpar o 
nome  

Boa vontade 
do credor 

Evitar ligações 
de cobrança 

Evitar protesto 
judicial 

Fazer nova 
compra/ 

empréstimo 

Restabelecer 
o serviço 

A perda do 
bem 

Nenhuma 
dessas 

alternativas 

Classes CDE e solteiros são 
os mais motivados a 
pagarem suas dívidas 
para limpar o nome. 

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas únicas.

Indicadores

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas únicas.
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11

Até R$500

De R$501 a R$1.500

De R$1.501 a R$3.000

De R$3.001 a R$5.000

Acima de R$5.001

Não sei / Prefiro não responder

34% dos entrevistados
têm dívidas superiores
a R$3.000,00.
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De R$3.001 a R$5.000

Acima de R$5.001

Não sei / Prefiro não responder

34% dos entrevistados
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a R$3.000,00.
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Indicadores

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas únicas.

Prioridade de pagamento das dívidas em atraso (em %)

41 

21 

20 

7 

4 
4 3 

Contas	de	água/	luz/	telefone	

Aluguel	/	prestação	casa	própria	

Cartão	de	crédito	

Emprés<mo	no	banco	

Cheque	especial	

Mensalidade	escola	/	faculdade	

Prestação	do	carro	

Tradicionalmente, a 
prioridade no 
pagamento é para as 
contas de serviços. 

52 

32 

11 
9 

5 

12 

Perda de renda na 
família 

(desemprego) 

Tive um problema 
inesperado 

Descontrole nos 
gastos da casa 

Aumento de 
despesas com 
parcel./financ. 

Novas dívidas 
pendentes 

Outros motivos 

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas múltiplas.

O desemprego é o 
grande vilão das 
contas em dia. 

Motivo para deixar de pagar as contas em dia (em %)
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Indicadores

Opção para negociação (em %)

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas únicas.

Contas que o devedor não atrasaria novamente (em %)

56 

44 
40 

14 14 

8 8 

3 

Água/ luz/ 
telefone fixo 

Cartão de 
crédito/ loja 

Aluguel/ 
prestação da 
casa própria 

TV a cabo/ 
internet 

Mensalidade 
escolar 

Celular Prestação do 
carro 

Supérfluos 
como 

eletrônicos e 
roupas 

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas múltiplas.

54

22

14

5 4 1

Desconto

Quantidade de parcelas

Carência

Outros benefícios

Perda do serviço

Perda do bem (imóvel/veículo)

O desconto é o 
principal benefício para 
uma renegociação
de sucesso.

Assim como prioridade
no pagamento de 
dívidas, as contas de 
serviços não seriam
atrasadas novamente

54

22

14

5 4 1

Desconto

Quantidade de parcelas

Carência

Outros benefícios

Perda do serviço

Perda do bem (imóvel/veículo)

O desconto é o 
principal benefício para 
uma renegociação
de sucesso.
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Indicadores

77 

23 

Não	

Sim	

Intenção dos devedores em atraso para contrair novos 
empréstimos nos próximos três meses (em %)

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas múltiplas.

Percentual dos devedores em atraso que concluíram 
negociação em plataformas de autoatendimento (em %) 

34 

42 

24 

Sim	

Não	(ve,	mas	gostaria	

Não	(ve	e	não	gostaria	

As plataformas de 
autoatendimento 
inovam o modelo 
tradicional e possuem 
grande potencial de 
crescimento. 

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas únicas.

A maioria não pretende
contrair novas dívidas
no curto prazo. 

34

42

24

Sim

Não tive, mas gostaria

Não tive e não gostaria

As plataformas de 
autoatendimento
inovam o modelo
tradicional e possuem
grande potencial de 
crescimento.

34

42

24

Sim

Não tive, mas gostaria

Não tive e não gostaria

As plataformas de 
autoatendimento
inovam o modelo
tradicional e possuem
grande potencial de 
crescimento.34 

42 

24 

Sim	

Não	(ve,	mas	gostaria	

Não	(ve	e	não	gostaria	

As plataformas de 
autoatendimento 
inovam o modelo 
tradicional e possuem 
grande potencial de 
crescimento. 
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28

58

11 3

(%)

Muito satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito
Os mais satisfeitos estão 
entre as mulheres (38%).

Apenas 14% dos 
entrevistados se 
mostraram insatisfeitos
ou muito insatisfeitos.

Nível de satisfação dos devedores  
em atraso com o autoatendimento

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas únicas.

Percepções sobre o autoatendimento (em %) 
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A percepção sobre o 
autoatendimento é 
positiva. Apenas 18% 
tiveram dificuldades. 

Fonte: Cantarino Brasileiro/ IGEOC – Pesquisa Nacional “Estudo Devedores do Brasil 2017”
*Pesquisa Nacional. Respostas múltiplas.
**AA - Autotendimento
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Consumidores: a úniCa Coisa 
que não muda é a mudança

O nosso mundo está mudando. 
Estamos hiperconectados, 
podemos nos expressar em redes 
sociais, influenciamos e somos 
influenciados pela circulação de 
tudo: informações, boatos, gostos, 
hábitos, comportamentos pessoais. 
Em rede, conhecemos e nos damos 
a conhecer.

A tecnologia continua como 
pano de fundo desses avanços, 
engendrando facilidades nunca 
antes pensadas fora da ficção 
científica. Quem diria que máquinas 
seriam capazes de aprender, que 
a inteligência artificial poderia 
ser usada nos negócios e que os 
consumidores poderiam interagir 
com robôs? A utilização desses 
recursos na recuperação de crédito 
enseja novos e promissores rumos 
ao setor.

Pouco tempo atrás, as facilidades 
de comprar a crédito, o apelo 
ao consumo e a economia em 
progresso não permitiam vislumbrar 
a crise que se avizinhava, e que 
deixou pessoas sem trabalho e 

sem ter como quitar as dívidas, ao 
mesmo tempo que mergulhava o 
país numa enorme recessão.

É nesse ponto justamente que 
a tecnologia constitui um alívio 
para as empresas que operam com 
cobrança, por otimizar recursos 
e reduzir custos, permitindo a 
sobrevivência da indústria. Mais  
que isso, a transformação digital 
tem capacidade para mudar tudo, e 
a entrada dos millenials no mercado 
de consumo imprime velocidade 
aos processos e possibilita novas 
formas de contato na recuperação 
de créditos. Segundo o CEO Global 
da Altitude Software, Alfredo 
Redondo, o comportamento do 
consumidor é diferente a cada dia.

Natural de Madrid, Espanha, 
Redondo tem mais de 20 anos de 
experiência em gestão executiva de 
empresas de médio e grande porte. 
Também atuou de forma significativa 
como consultor e assessor de 
investidores de tecnologia e de 
start-ups na Europa e nos  
Estados Unidos.

por Edilma Rodrigues
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Fale sobre sua trajetória até chegar a CEO Glo-
bal da Altitude Software e os desafios à frente 
da empresa.
ALFREDO REDONDO Sempre atuei com lideran-
ça e consultoria de empresas no campo da tec-
nologia e das telecomunicações. Nessa trajetória, 
acompanhei evoluções como a chegada do tudo 
sobre IP. E agora a transformação digital, reco-
nhecida pelo Fórum Econômico Mundial como a 
quarta revolução industrial.

Cheguei à Altitude em 2013, como Chief Ope-
rating Officer, e, seis meses depois, assumi como 
CEO Global. A Altitude e eu temos como missão 
corporativa empoderar organizações para que 
construam grandes expe-
riências com seus clientes, 
com base em valores, den-
tre os quais destaco a inova-
ção, a excelência na execu-
ção e entrega, assim como 
o trabalho em equipe, que 
envolve clientes e Altitude. 
Trabalhamos de forma co-
laborativa com os clientes, 
com o desafio de nos ante-
cipar a suas necessidades. 
Fornecemos soluções b2b 
de um processo b2b2c, en-
tregando tecnologia para 
que a empresa possa gerir 
as interações com os clien-
tes finais. E em um momento 
em que o consumidor passa por mudanças muito 
rápidas, com a transformação digital e a chegada 
dos millenials ao mercado consumidor. Como diria 
Heráclito, quase 500 anos antes de Cristo, a única 
coisa que não muda é a mudança. O que nem ele 
imaginou é que seria dessa forma, com ciclos que 
se encurtaram muito, desde o advento da internet 
e mais ainda com a transformação digital. Apoia-
mos nosso cliente com ferramentas que o auxi-
liam na gestão da jornada do seu cliente, desde o 
início do ciclo de consumo: compra, muitas vezes 
com crédito associado; entrega e suas variáveis; 
até chegar ao fim da linha, a cobrança, cuja função 
de reinserir o cliente no consumo é extremamente 
estratégica. Nosso desafio também se direciona à 
pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação para 

entender a evolução do comportamento do con-
sumidor, que todo dia é diferente.

Quanto a cobrança representa nos negócios 
da Altitude?
ALFREDO REDONDO A cobrança, em verticais 
como varejo, educacional, financeiro, contact cen-
ters, escritórios e outsourcings de recuperação 
de créditos representa mais ou menos um terço, 
talvez 40% dos nossos negócios. Orientada a aten-
der demandas do mercado financeiro e, principal-
mente, televendas, a Altitude teve ambos como 
motivadores do seu crescimento. Há oito anos, 
focamos em cobrança, que se tornou a grande 

impulsionadora dos negó-
cios. Provemos soluções de 
gestão de interações entre 
clientes e empresas. Nos-
sa plataforma tecnológica 
apoia vários processos de 
negócios: atendimento ao 
cliente, televendas, Uras, 
autosserviços por meio de 
automação e em meios di-
gitais, além da cobrança.

Quais as principais inova-
ções da Altitude para o 
setor? 

ALFREDO REDONDO As 
soluções da Altitude e sua 
evolução tecnológica se ba-

seiam em quatro pilares. O primeiro deles é a pro-
dutividade, porque a máxima de fazer mais com 
menos não serve mais. Hoje, temos de fazer muito 
mais com muito menos. Com essa diretriz, a Altitu-
de possui soluções consolidadas no mercado, que 
permitem contatar ou atender o cliente quando 
este procura a empresa, da forma mais inteligente 
possível. Com grande volume de contatos, a tec-
nologia é fundamental para otimizar os recursos 
humanos e minimizar custos em telecomunica-
ções, muito importantes na cobrança. Outro pilar 
para evolução das soluções são os novos canais 
de contato com o cliente, o que inclui canais digi-
tais. A Altitude lançou em São Paulo, no segundo 
trimestre deste ano, o Americas Innovation Lab, 
primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento 

 NOSSO DESAFIO 
TAMbéM SE DIrECIONA 

à PESquISA, AO 
DESENVOLVIMENTO 
E à INOVAçãO PArA 

ENTENDEr A EVOLuçãO 
DO COMPOrTAMENTO 
DO CONSuMIDOr, quE 
TODO DIA é DIFErENTE.
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da empresa fora da matriz em Lisboa. E já temos 
confirmados acordos de intenção com duas gran-
des companhias brasileiras de pesquisa e desen-
volvimento. Mais do que ter uma equipe dedica-
da no Brasil a desenvolver inovação em canais 
digitais, inteligência artificial e machine learning, 
pretendemos liderar o ecossistema de empresas 
de desenvolvimento. Sob a ótica da produtivida-
de e de novos canais, a solução da Altitude tem 
evoluído muito para o que chamamos de gestão 
macro dos contatos em recuperação de crédi-
tos: quem devo contatar; quando – que se aplica 
também ao momento em que a pessoa entra em 
contato; como – que define o melhor canal: redes 
sociais, chat digital, canais 
móveis, telefone, e-mail, e 
o que será tratado. O tercei-
ro pilar é a customização. 
Criamos soluções de nicho, 
específicas para verticais, 
prontas para serem utiliza-
das e não necessariamente 
adaptadas ou construídas 
do zero a cada requisição. 
O último dos quatro pilares 
é a segurança. A maior ori-
gem de fraudes reside nos 
contact centers. Desenvol-
vemos soluções baseadas 
em casos de uso realmente 
inovadoras que gerenciam 
o comportamento do aten-
dente na estação de trabalho. Automatizamos um 
dos casos de uso, em que o agente do contact 
center voltou a uma tela por mais de uma vez, sen-
do que não deveria fazê-lo. Ele tentava memorizar 
um número de cartão de crédito. Em operações 
que usam notepad, uma anotação feita quando 
não deveria; pausas e saídas da operação e vários 
comportamentos não esperados podem ser sus-
peitos e disparar o alarme para o supervisor.

Como você vê a transformação digital na co-
brança e o que a crise alterou nesse mercado?
ALFREDO REDONDO A transformação digital não 
é só tecnológica, envolve três pilares: a tecnolo-
gia em si; a forma de prestar o serviço e o modelo 
de negócios que se tornou quase exclusivamente 

“as a service”. Ela traz transformações no modelo 
de serviços e a Altitude tem evoluído muito tanto 
em modelo de negócios como em consultoria de 
negócios e operacional para a extração de todo o 
potencial da tecnologia. O pilar da customização 
é muito importante. A aplicação é pré-customiza-
da e orientada à vertical, o que não requer mui-
tos esforços de implantação e de customização. 
Além disso, com a solução disponível na nuvem, 
o pagamento tende a ser por uso. Nos dois últi-
mos anos, por causa da crise de consumo, que 
exacerbou o “fazer mais com menos”, houve um 
pico de adoção desse tipo de tecnologia, o que 
trouxe resultados positivos. As empresas que an-

tes não a adotavam passa-
ram a empregá-la por uma 
questão de sobrevivência. 
Há três anos, percebíamos 
disparidade na adoção de 
tecnologias recentes. Algu-
mas empresas lideravam, 
grande parte tinha baixa 
adoção e um percentual 
delas julgava não precisar. 
Com a crise, as empresas 
tiveram de evoluir de forma 
mais acelerada no casa-
mento entre tecnologia e 

gestão do negócio. O mer-
cado está mais maduro no 
Brasil quanto à adoção de 
tecnologias mais inovado-

ras, como agentes virtuais e machine learning 
etc. Ainda há empresas que lideram, mas as que 
ainda não a implantaram pelo menos avaliam a 
possibilidade de usá-la no curto prazo. 

Há diferença de adoção por causa do tamanho 
do contact center?
ALFREDO REDONDO Temos contact centers de 
todos os tamanhos, mas na cobrança é difícil não 
ser pelo menos médio – de 100 a 500 posições. 
Muitos têm esse tamanho e vários têm acima de 
500 posições, mas existem call centers peque-
nos. Independentemente do porte da empresa, a 
transformação digital está presente na prestação 
de serviços e no formato dos negócios. Tecnolo-
gias totalmente baseadas em nuvem permitem a 
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empresas menores, com pouca capacidade de 
investimento, consumir tecnologia e pagar por 
uso. Há quatro anos, o modelo tradicional limita-
va a adoção a companhias com mais capacidade 
de investimento. Não é mais assim. A Altitude, por 
exemplo, fornece tecnologia para empresas de 
todos os portes.

Quais vantagens a multicanalidade, bots, ma-
chine learning, inteligência agregam às opera-
ções de cobrança?
ALFREDO REDONDO Acreditamos na colaboração 
dos bots com os agentes humanos, cuja presença 
vem diminuindo em centrais de cobrança, com a 
automação e o uso de robôs 
com inteligência artificial e 
machine learning. As tarefas 
repetitivas da recuperação 
de créditos podem ser rea-
lizadas por tecnologia. Po-
rém, seguramente, haverá 
situações em que o robô 
precisa do apoio humano. 
O conceito omnichannel é 
necessário para ter visão 
360 graus do cliente. Assim, 
a Altitude integra nativa-
mente em sua plataforma 
todos os canais, o que inclui 
a utilização dos robôs, sejam 
de voz ou de texto. Às vezes, 
o agente humano apoia o 
robô, em outras, o robô leva dúvidas para o agente 
humano, que, com o cliente em linha, apoia o robô, 
que pode, então, dar continuidade à interação. E se 
o robô chegar à saturação de respostas, o contato 
é transferido para o humano. Nesse caso, obrigato-
riamente, todo o histórico até aquele momento se-
gue, em tempo real e de forma transparente, para 
o atendente, para que ele possa dar continuidade 
e nunca iniciar do zero. Em cobrança, manter a flui-
dez, mesmo que comece com um robô e termine 
com um agente humano, é extremamente crítico 
para o êxito da negociação. O consumidor deve 
ter a percepção de interação única. A integração 
nativa dos chatbots com outros canais também é 
fator de sucesso para prover os benefícios do om-
nichannel na operação de cobrança.

Qual o nível de adoção de bots na recuperação 
de ativos e quais as expectativas? 
ALFREDO REDONDO É difícil prever qual percen-
tual os robôs vão atingir e em que tempo. Clara-
mente, os robôs têm potencial para substituir mais 
de 80%, talvez mais de 90%, das interações de 
menor complexidade. Os mais complexos segui-
rão com o apoio humano. A média de utilização de 
bots, sejam de texto ou voz, está entre 10 e 15%, 
mas não é raro encontrar empresas com 20%.

Como está a adesão a essas tecnologias e quais 
as mais utilizadas no Brasil e na América Latina? 
ALFREDO REDONDO O Brasil tem uma posição 

de destaque em relação à 
América Latina, e a Améri-
ca Latina tem uma posição 
de destaque em relação à 
Europa, que é outro gran-
de mercado da Altitude. A 
criação do Americas Inno-
vation Lab no Brasil, mais 
do que uma evidência da 
importância da região, se 
deu porque a demanda 
por inovação e os desafios 
por melhoria nos negó-
cios são crescentes. His-
toricamente, as inovações 

são adotadas primeiro na 
América Latina, com o Bra-
sil como protagonista. O 

uso de agentes virtuais, tanto de texto quanto 
de voz, é muito forte nesse momento, e o Brasil 
e a América Latina lideram em termos globais. 
A segunda tecnologia que ganha importância e 
se torna mais acessível é o analytics, que extrai 
inteligência de grandes volumes de informação, 
em texto e voz, e monitora interações de forma 
mais inteligente, gerando oportunidades de ne-
gócios. A terceira, também de grande importân-
cia, é a tecnologia de uso dos robôs para otimizar 
processos – a RPA – Robotic Process Automation 
– como back office, tarefas repetitivas de contact 
centers ou integrações com sistemas legados. 
Mais eficaz, essa automação traz qualidade, ao 
minimizar erros humanos, e produtividade com 
o aperfeiçoamento dos processos. É interessante 
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notar que os agentes virtuais já conseguem finali-
zar a negociação com fluidez, dando opções em 
linguagem natural.

Como é feita a visualização 360º dos devedores 
e como essa abordagem ajuda na assertividade 
e permite elevar as taxas de recuperação?
ALFREDO REDONDO No mundo digital, o cliente 
cada vez mais se movimenta dentro da sua loja, 
que antes era apenas física e requeria ir pessoal-
mente negociar uma dívida. Os contatos por te-
lefone evoluíram de forma exponencial, porém o 
cliente não está online no momento da interação. 
É preciso estabelecê-la ligando ou atendendo 
à chamada. No mundo di-
gital, é possível monitorar 
o cliente a qualquer mo-
mento e entrar em contato 
por meio de aplicativos no 
smartphone, em páginas 
da web controladas pela 
empresa, em redes sociais, 
que permitem observar 
seu comportamento etc. 
O cliente online pode ser 
observado o tempo todo 
como se estivesse dentro 
da loja física. O monitora-
mento 360 graus acompa-
nha interações possíveis de 
se monitorar, o que, certa-
mente, permite conhecer 
o comportamento do cliente e, portanto, fazer 
uma oferta mais assertiva com vistas a negociar 
e recuperar crédito.

Como as soluções da Altitude atendem às es-
pecificidades da legislação brasileira e de ou-
tros países?
ALFREDO REDONDO Monitoramos as evoluções 
da legislação, e os clientes, mais conectados nas 
mudanças do seu business, são grande fonte de 
pesquisa, por estarmos muito próximos a eles. 
Acreditamos que a tecnologia é fundamental 
para o compliance em relação à legislação. Há 
dois anos, houve mais uma grande evolução no 
mercado americano de cobrança, que proibiu a 
discagem por máquina. Soubemos antecipada-

mente desse movimento e fizemos a evolução 
do produto de forma a garantir que estivesse to-
talmente de acordo com a norma. A legislação 
do Brasil é avançada, em comparação com o res-
tante da América Latina. No ano passado, uma lei 
mexicana restringiu o horário das chamadas para 
fazer cobrança, que era feita a qualquer momen-
to e em qualquer dia da semana. O grande tema 
dos congressos lá era “como as empresas de co-
brança vão sobreviver sem ligar aos domingos”. A 
tecnologia é fundamental na gestão de quem eu 
devo chamar, quando, por qual canal, e ao mes-
mo tempo garante aderência à legislação.

O que mais o mercado 
pode esperar de novida-
des tecnológicas? 
ALFREDO REDONDO A 
inteligência artificial está 
cada vez mais acessível do 
ponto de vista de custo e 
vai seguir revolucionando a 
indústria da cobrança. A uti-
lização dos agentes virtuais, 
que já estão aí, vai explodir 
nos próximos um ou dois 
anos e apenas as renego-
ciações mais complexas 
serão feitas por agentes hu-

manos. Sob o guarda-chuva 
da transformação digital, 
haverá interconexão entre 

verticais do mercado. Os veículos conectados e 
monitorados começam a impactar na cobrança. 
Quando o cliente concorda em ser monitorado, 
favorece eventual busca e apreensão, reduzin-
do custos no fim da linha, a cobrança. Na vertical 
de seguros, esses veículos ensejam modelos de 
negócio on demand. O cliente que passar numa 
área perigosa terá debitado automaticamente um 
seguro em sua conta. Se o carro ficar na garagem, 
o cliente não paga naquele mês. Sob demanda se 
reduz a probabilidade de o cliente ficar devedor 
porque o serviço deixará de ser prestado. A nova 
economia digital terá mais interconexões, reflexos 
e consequências no modelo de negócio de outras 
verticais no processo de recuperação de crédito. 
Os negócios vão se transformar como um todo.

A INTELIGêNCIA 
ArTIFICIAL ESTá CADA 
VEz MAIS ACESSÍVEL 
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BOTS, PAGAMENTO INVISÍVEL, AUTOATENDIMENTO:

sinais da   
TransFormação diGiTaL
NAS OPERAÇÕES DE COBRANÇA

Em tempos de aumento da 
inadimplência, engana-se quem 
pensa que maior volume de 

trabalho corresponde a mais lucro 
para empresas de recuperação 
de crédito, afinal, o desemprego 
levou à diminuição do potencial de 
pagamento das pessoas. Em cenários 
cada vez mais austeros, o papel do 
Instituto GEOC - Gestão de Excelência 
Operacional em Cobrança, é melhorar 
a relação entre credores e devedores, 
para aumentar o nível de satisfação 
das partes. Para tanto, utiliza um mix 
que tem como componente principal, 
tecnologias capazes de proporcionar 
abordagens mais inteligentes, 
contatos mais discretos e propostas 
mais assertivas para cada perfil.

Como se sabe, há muito tempo, 
um dos principais aliados do 
setor para obtenção de melhores 
índices de sucesso e otimização 
de investimentos é a tecnologia. 
Entretanto, nunca antes, novas 

soluções influenciaram tanto 
na forma de recuperar ativos. 
As tecnologias que compõem a 
chamada “transformação digital” 
colocam em marcha a modalidade 
online de negociação, que evita 
constrangimentos e dá liberdade 
aos clientes, bem como derruba 
mitos como o de que as pessoas 
preferem falar com humanos. De 
acordo com o presidente do IGEOC 
e CEO da Intervalor, Luis Carlos 
Bento, tecnologias como o uso 
de inteligência artificial e machine 
learning devem tornar a dinâmica 
do atendimento ao cliente mais ágil, 
discreta e personalizada.

Além disso, neste momento, o 
instituto se dedica a estruturar uma 
autorregulação, com foco na definição 
de limites em relação à abordagem 
aos consumidores, privacidade das 
informações e sobretudo melhorar a 
percepção do consumidor em relação 
à atividade de cobrança.

por Edilma Rodrigues

IGEOC



30 Anuário de Cobrança 2017

Como foi sua trajetória profissional e 
como chegou à presidência do conselho 
do IGEOC e da Intervalor? Qual é o seu 
desafio na liderança do Instituto?
LUIS CARLOS BENTO: Desenvolvi minha 
trajetória profissional no mercado finan-
ceiro. Em 1999, fundei a Intervalor. Alguns 
anos depois, conversando com outros em-
presários do segmento de cobrança, en-
tendemos que seria fundamental contar 
com uma associação onde pudessem ser 
discutidas melhores práticas e oportunida-
des de melhoria na prestação de serviços. 
Então, criamos o IGEOC, voltado à gestão 
de excelência em operações de cobrança. 
Meu principal compromisso à frente do ins-
tituto é proporcionar a 
aproximação entre cre-
dores e devedores, res-
peitando as caracterís-
ticas de cada indivíduo 
e elevando o patamar 
de qualidade no rela-
cionamento. É inques-
tionável a necessidade 
da busca por melhorias 
na forma de se relacio-
nar com o devedor, mas 
há de se considerar a 
importância que a re-
cuperação dos recur-
sos devidos tem para a 
empresa credora. E fun-
damentalmente para a 
economia, por meio do ecossistema finan-
ceiro, uma vez que a recuperação atua com 
função de regular as taxas de juros, que 
seriam muito maiores caso esses créditos 
não fossem recuperados. 

Quais as principais ações para agregar 
conhecimento, tecnologias, desenvolvi-
mento às associadas e chegar a esse ob-
jetivo: a percepção das pessoas?
LUIS CARLOS BENTO: A principal ação do 
IGEOC é a certificação de todas as asso-
ciadas que, com regularidade, passam pela 
recertificação. O Selo de Qualidade foi cria-

do em 2006, em conjunto com a Fundação 
Getúlio Vargas. A avaliação é composta por 
um caderno de processos relevantes para 
a atividade de cobrança, com atribuição de 
nota para cada item. A evolução em cada 
um desses processos resulta na qualidade 
da prestação de serviços para o consumi-
dor e para as empresas contratantes. Essa 
certificação é auditada pela Fundação 
Vanzolini, da Universidade de São Paulo, a 
maior acreditadora para ISO no Brasil. Esse 
caderno tem sido referência para o mer-
cado e grande balizador para as empresas 
saberem qual é o estado da arte na presta-
ção desse serviço. 

Além disso, fazemos estudos conjuntos 
de tendências mundiais 
de comportamento do 
consumidor. Uma for-
te tendência atual é o 
“pagamento invisível”; 
praticado pela Amazon 
Americana, Uber, en-
tre outros gigantes. O 
“pagamento invisível” 
tem esse nome, porque 
o cliente não percebe 
que está pagando e isso 
proporciona uma expe-
riência diferenciada. 
Estamos interessados 
em como seria o “paga-
mento invisível” no uni-
verso da cobrança e es-

tudando projetos para chegar a esse nível 
de melhoria e simplificação dos processos 
de negociação. A tecnologia digital é fun-
damental para isso. Todas as nossas inicia-
tivas são voltadas a identificar, por meio 
de tecnologia, como ser mais eficientes e 
oferecer mais facilidades para os consumi-
dores que devem. 

Com o desemprego e a prolongada crise 
econômica, houve aumento do número de 
pessoas negativadas no país. Se por um 
lado há mais trabalho, por outro, pode 
ser que não se consiga recuperar tanto 
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devido à dificuldade das pessoas. A crise 
é boa ou ruim para o setor? Explique um 
pouco essa ambiguidade.
LUIS CARLOS BENTO: Essa clássica per-
gunta tem uma resposta que é contrária à 
visão das pessoas. O fato de a inadimplên-
cia aumentar não melhora a situação das 
empresas de recuperação. Grande parte 
do faturamento está atrelada ao recebi-
mento das dívidas. Estamos numa situação 
econômica ruim, que aumenta a inadim-
plência, o que significa que a capacida-
de de pagamento das pessoas diminui. O 
maior volume de inadimplência não com-
pensa a menor capacidade de pagamento 
dos consumidores. A recuperação não está 
no mesmo nível que esteve no passado. Há 
perda efetiva. A inadimplência realmente 
aumentou. Além disso, a oferta de crédito 
vem diminuindo. A boa notícia é que a gen-
te percebe – não ainda de maneira definiti-
va – uma inversão de tendência a partir de 
julho que, provavelmente, está relacionada 
ao recebimento dos recursos dos inativos 
do FGTS. Esperamos que essa tendência 
se mantenha.

Hoje, a gente fala muito em inteligên-
cia artificial, em transformação digital, 
aprendizado de máquina. Como as asso-
ciadas têm adquirido soluções ou têm en-
caminhado essa questão para aproveitar 
essas novas tecnologias na operação de 
cobrança? 
LUIS CARLOS BENTO: No IGEOC, estamos 
preocupados com essa tendência, que já 
não é mais tendência. É fato. Algumas as-
sociadas têm boa parte dessas ferramen-
tas digitais disponíveis e em produção. 
Vemos um número grande de empresas, 
inclusive do IGEOC, que prestam serviço 
de recuperação de maneira bastante au-
tomática. Algumas delas até sem uso de 
humanos, aparentemente. Explico porque 
aparentemente. Essa primeira fase de di-
gitalização pressupõe que os bots respon-
dam de forma automática às perguntas 
que os clientes fazem, durante a negocia-

ção por texto, via WhatsApp, Facebook, 
SMS. Quem atende a essas demandas são 
robôs, programados para responder, mas 
somente se houver alto nível de certeza de 
que a resposta é aquela. Suponhamos que, 
na programação, o percentual seja de mais 
de 95% para o bot responder automatica-
mente. Se for menor, o atendimento é dire-
cionado para um humano, que identifica a 
pergunta e dá a resposta, retroalimentando 
o algoritmo por meio do machine learning. 
No próximo contato, se a pergunta for mui-
to próxima àquela, o bot faz novo cálculo 
de assertividade e responde. 

Como os robôs, de certa forma, apren-
dem com os humanos, é fundamental ter-
mos colaboradores bem preparados. Com 
o tempo, os robôs terão menos dependên-
cia dos humanos, entretanto, não vejo o 
processo de cobrança sem nenhuma parti-
cipação de pessoas em um futuro próximo.

O IGEOC atua como um benchmarking 
para levar conhecimentos, como a trans-
formação digital, e os compartilha com as 
associadas? 
LUIS CARLOS BENTO: Para fins de ben-
chmarking e fomento de melhores práticas, 
temos alguns grupos multidisciplinares, 
com participantes de todas as associadas. 
No grupo de recursos humanos, por exem-
plo, compartilhamos estruturas de cursos, 
principalmente de formação sobre eco-
nomia, indústria de cobrança, analytics e 
pré-requisitos para um bom atendimento, 
como técnicas de negociação. No passado,  
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criamos um MBA, em parceria com o Ibmec. 
A experiência foi muito positiva e estamos 
discutindo a criação de novas turmas. Te-
mos também um grupo que negocia e 
compra de itens comuns às associadas. A 
negociação em conjunto, proporciona re-
dução de preços entre 20% e 35%. O poder 
de negociação é muito maior frente ao que 
uma empresa isoladamente conseguiria. 
Da mesma forma, acontece com as áreas 
de tecnologia. A troca de experiências en-
tre as empresas é muito rica e sempre re-
sulta em projetos edificantes.

É o IGEOC que fomenta a transformação 
digital das associadas ou são as associa-
das que ‘provocam’ o IGEOC para trazer 
essas informações? 
LUIS CARLOS BENTO: Existem alguns 
agentes provocadores que funcionam 
como ‘alertas’ em todos os participantes 
do IGEOC para que estejam atentos a mu-
danças e se interessem em buscar alter-
nativas. Também estamos envolvidos em 
projetos para buscar, de forma institucio-
nal, novas opções para os desafios da in-
dústria de cobrança.
 
A operação de cobrança pode ser consi-
derada crítica por cobrar pessoas. Como 
os novos canais de comunicação e a dis-
ponibilidade de informações apoiam as 
associadas no fazer da cobrança e como 
geram uma situação mais confortável 
para as pessoas?
LUIS CARLOS BENTO: Existe uma crença 
que as pessoas gostam de falar com hu-
manos e serem acolhidas. A verdade é que 
a cobrança é incômoda para quem recebe 

a ligação. Quem está em situação de ina-
dimplência, sofre certo constrangimento. 
As novas tecnologias permitem que uma 
dívida seja negociada 24 horas por dia, 
365 dias por ano e, com isso, o consumidor 
tem a vantagem de negociar no momen-
to em que for mais conveniente. Caso não 
seja necessário discutir valores, o consu-
midor pode optar por um portal de autoa-
tendimento, por exemplo, e concluir toda a 
negociação sem necessidade de interagir 
com um atendente.

Mesmo nos casos em que o cliente de-
seja negociar, o fato de o contato se dar 
por instant messengers e o interlocutor ser 
um bot torna todo o processo mais fácil. Os 
próprios consumidores deixam clara essa 
preferência ao entrar em contato espon-
taneamente pelo meio digital, na próxima 
vez em que ficam devendo.

Sabemos que a transformação não será 
resolvida de forma fácil e rápida, mas não 
temos dúvidas de que vamos evoluir para 
esse modelo de cobrança digital. 

Mês a mês, há evolução na utilização 
do processo digital na operação. Pesquisas 
também mostram que a satisfação no uso 
de ferramentas automáticas vem crescen-
do. A pesquisa será apresentada pelo IGE-
OC no congresso CMS Business Revolution.

Pessoas com mais idade e de outras 
regiões têm mais dificuldade com a tec-
nologia ou isso também é mito?
LUIS CARLOS BENTO: É mito. Não existe re-
sistência generalizada. Obviamente, quan-
to mais jovem, mais fácil é a aceitação. Com 
relação à regionalização, outro mito. Mes-
mo no contato de pessoas mais simples 
com um agente virtual – tirando algumas, 
que pela ingenuidade acham que estão 
falando com um ser humano –, a maioria 
delas sabe que se trata de um robô e se 
comporta perfeitamente. Fizemos alguns 
testes, considerando o DDD do telefone, 
com vários locutores com sotaques re-
gionais. Para contato com um consumidor 
do Nordeste, por exemplo, os resultados 
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obtidos a partir de gravações feitas com 
locutores nordestinos são bem melhores. 
Gera empatia. Começamos a identificar 
como podemos ser mais simpáticos e ter 
mais receptividade.

O bot é a principal ferramenta rumo à au-
tonegociação?
LUIS CARLOS BENTO: O bot é um self-ser-
vice. Cada um faz a negociação do jeito 
que julga melhor porque ele responde às 
questões feitas pelo consumidor. A outra 
forma são os portais de autonegociação. 
Cada vez mais, o marketing – no sentido de 
analisar perfis, testar mensagens, segmen-
tar, promover contato one-to-one e mos-
trar que a negociação é exclusiva – deve 
assumir papel importante nas estratégias 
de cobrança. 

O contato automático 
suprime a segmen-
tação e a scoragem? 
Como a tecnologia 
permite perceber o 
momento certo, a sa-
tisfação das pessoas e 
a qualidade na nego-
ciação?
LUIS CARLOS BENTO: 
Na verdade, o contato 
automático demanda 
tanta segmentação e 
scoragem quanto qual-
quer outra modalidade de negociação.

O propósito do uso de scores é fazer 
discriminações e quando o modelo tem 
várias discriminações, é preciso ter várias 
estratégias. Definimos clusters e cada um 
tem uma estratégia específica.

 A partir de então, identificamos a estra-
tégia que mais se adequa aos interesses do 
cliente; seja de abordagem, percentual de 
desconto ou flexibilidade no parcelamento.

Um exemplo que ilustra bem como fun-
ciona esse processo: imagine um local que 
passou por um grande desastre climático. 
As empresas conseguem segmentar os de-

vedores dessa região pelo CEP. Os residen-
tes daquela região enfrentam grande difi-
culdade, e a última coisa em que pensam 
é em pagar dívidas. É possível estratificar 
esse grupo para uma ação específica, mes-
mo junto ao credor, com recomendações 
para cobrar em momento mais oportuno. 
Outro exemplo: no Nordeste, os eventos do 
carnaval e a festa de São João são muito re-
presentativos. O comportamento dos paga-
mentos é sensível ao regionalismo. Quando 
se percebe isso, é possível preparar estra-
tégias adequadas à realidade local.

Qual a porcentagem, hoje, de cobranças 
feitas por humanos e por bots?
LUIS CARLOS BENTO: O volume de nego-
ciações automáticas, considerando bot 

autônomo, ainda é pe-
queno, mas exponen-
cialmente crescente. 

No atendimento por 
voz, a URA virtual qua-
lifica e identifica a pes-
soa e transfere para o 
atendimento humano. 
É uma forma de atendi-
mento híbrida. O omini-
channel é a convergên-
cia de todos os canais 
em único repositório, 
onde os bots respon-
dem às demandas dos 
clientes.  

O conjunto dessas ferramentas é o que 
chamamos de cobrança digital. São meios 
diferentes para acessar o cliente e oferecer 
meios diferentes para o cliente nos aces-
sar. A preocupação do IGEOC é colocar o 
cliente como personagem central e enten-
der a dinâmica do atendimento. 

Estamos dedicados a criar um modelo 
de autorregulação para definir limites so-
bre como atuar junto ao cliente. Estamos 
estudando a definição de critérios de con-
tato, que sejam eficientes para os contra-
tantes e agradáveis para quem está ina-
dimplente e busca solução.



34 Anuário de Cobrança 2017

DIGITALDIGITAL
TRANSFORMAÇÃOTRANSFORMAÇÃO

PERSONAlizAçãO dA AbORdAGEM  
COM AlTA EfiCiêNCiA OPERACiONAl
dá RETORNO à TRANSfORMAçãO  
diGiTAl NOS SERviçOS dE CObRANçA
Estratégias inovadoras, múltiplos canais de comunicação e 
inteligência na gestão se tornam fundamentais para escalonar 
custos, focar nas ações mais eficazes e manter os patamares  
de recuperação de crédito em uma conjuntura de recessão.

por Vanderlei Campos

A facilidade de comunicação omnichannel, 
área em que muitas organizações ainda 
patinam, já é obrigatória para os princi-

pais provedores de serviços de cobrança. Hoje, 
os clientes podem escolher ser abordados por 
web, e-mail, SMS, chat, Facebook, WhatsApp ou 
telefone. Por trás dessa faceta mais visível da ino-
vação, ferramentas e serviços de analytics, big 
data e inteligência artificial se tornam fundamen-
tais para minimizar custos e maximizar o retorno. 
Não faltam razões táticas para a “transformação 

digital” no setor de cobrança. Contudo, as mudan-
ças ocorrem em um momento em que os líderes 
repensam os fundamentos estratégicos do setor.

“Hoje, temos de ter uma linguagem de apro-
ximação, sem a imagem intimidadora do passado. 
No processo digital, essa transformação é mais 
perceptível. Nossa abordagem é cada vez mais 
próxima à de vendas, em que temos de conven-
cer o cliente a ‘comprar’ a solução oferecida pelo 
credor”, compara Alexandre Rodrigues, sócio e 
diretor comercial da Localcred.

DIGITAL
TRANSFORMAÇÃO
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Phelipe Alvarez, diretor comercial e de 
marketing da Intervalor, observa que a cobrança 
digital se aproxima das disciplinas de marke-
ting digital tanto pela linguagem quanto pelos 
métodos para atingir grande volume de públi-
co, de forma personalizada e com baixo custo. 
O contact center ainda predomina nos resul-
tados e as negociações feitas exclusivamente 
nos canais digitais representam entre 15% e 
20% do total de recuperação. Mas são ope-
rações mais eficientes. “Embora trabalhemos 
com a indústria financeira, sempre inovadora e 
hoje às voltas com as fintechs, nosso setor fi-
cou durante cinquenta anos mandando cartas, 
telefonando e praticando a insistência. Com a 

economia como está, hoje gastamos o dobro 
para atingir a mesma recuperação de dois anos 
atrás. A estratégia de jogar o mailing no disca-
dor e sair cobrando não é mais sustentável.”

Luís Junqueira, diretor de decision analytics 
da Serasa Experian, lembra que nos últimos cin-
co anos aumentou em 10 milhões o número de 
inadimplentes, entre os quais 43% com três ou 
mais dívidas. “Se não se conseguir entender e di-
ferenciar cada caso, o custo de recuperação será 
insustentável. E não adianta aplicar analytics sem 
capacidade de levar a inteligência às pontas. Às 
vezes, recuperar um crédito é questão de chegar 
antes com a melhor oferta, pelo meio que o deve-
dor preferir usar”, resume.

Inventar e testar

O mito do quanto pior melhor é uma falácia 
ainda maior para o setor de cobrança. “A 
alta da inadimplência é péssima para to-

dos. Em números absolutos, sentimos uma gran-
de redução de demanda por serviços de cobran-
ça em carteiras como a de veículos. Aumentou o 
percentual de inadimplência, mas, com desem-
prego, menor renda e menos financiamentos, 
à medida que os bancos baixaram a régua da 

concessão de crédito, o público consumidor se 
reduziu. Então, temos de fazer mais esforço para 
obter o mesmo resultado no volume de recupe-
ração. A pressão em fazer mais com menos tem 
incentivado as inovações que tragam eficiência 
operacional”, esclarece Rodrigues.

Alvarez menciona que em algumas carteiras 
80% do mailing é de números de celular, o que re-
força a tendência de usar o SMS como principal 
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Economia e confiabilidade

“Escolha o canal que melhor lhe atende” 
é o menu destacado no site da Nova-
Quest, com opções de atendimento 

por telefone, chat, e-mail, Facebook ou WhatsApp. 
Diogo Martos, gerente de serviços digitais da em-
presa, lembra que a estratégia multicanal foi en-
corajada diretamente pelos próprios clientes, que 
sempre pediam aos operadores de contact center 
o envio de propostas pelo WhatsApp.

A NovaQuest chegou a tentar, em um momen-
to inicial, levar os canais digitais às PAs. No início 
do ano passado, contudo, foi criada uma área espe-

cífica de serviços digitais. “Nas interações digitais, 
percebemos que o mais importante não é saber 
os pormenores da carteira, mas como conduzir o 
cliente durante a negociação”, lembra Martos. “Hoje, 
temos nove agentes e um supervisor, com 100% 
das carteiras de todas as empresas e todos aten-
dendo a todas, o que parecia impossível.”

Entre os canais, o WhatsApp acabou criando 
hábitos entre os consumidores, que não só alteram 
a condução das conversas como dão flexibilidade 
à gestão de equipes. “A conversa por telefone se 
limita a alguns minutos. Agora, há clientes que co-

Demanda dos próprios consumidores abre oportunidades de saltos de eficiência, 
produtividade e transparência, em um processo de constante aprendizado nas empresas

Economia e confiabilidade

Transformação digital

meio de chamar o cliente à negociação. Neste 
momento, as empresas experimentam outros ca-
nais para ganhar eficiência na fase inicial do ciclo 
de cobrança. “Localizar o devedor é complicado. 
As pessoas não têm telefone fixo, trocam de ce-
lular ou usam vários chips e, quando informamos 
um CPF ao birô, retornam 10 números de telefone”, 
conta. O executivo critica a falta de atenção aos 
cadastros na hora da venda. “O banco ou quem 
tenha concedido o crédito só se lembra do clien-
te quando ele fica devendo. Pequenas ações para 
validar os cadastros durante o financiamento são 
boas para a cobrança e mais ainda para novas 
vendas”, defende.

A Intervalor testa há dois meses uma parceria 
com uma agência de marketing digital para ativa-
ção de clientes por meio de cookies que permitem 
a exibição de banners personalizados na timeline 
do Facebook. “A ideia é pegar o cliente na hora 
em que está conectado”, diz. Paradoxalmente, ao 
mesmo tempo que é um meio menos intrusivo do 
que uma ligação, o cliente se sente mais visível no 
Facebook do que na lista telefônica.

A Localcred também partiu para uma ação de 
aproximação com um serviço do Facebook que 
verifica se determinados endereços de e-mail es-
tão em sua base e manda um convite por mensa-
gem na rede social. “O Facebook informa a quan-

tidade de e-mails válidos, mas não diz de quem 
são. A mensagem tem de ser muito bem elabo-
rada para que desperte a iniciativa de negociar a 
dívida”, destaca Rodrigues.

No segmento de empresas, o número de ina-
dimplentes chegou a 5,1 milhões de CNPJs, recorde 
desde o começo da medição em 2015 pela Serasa 
Experian. Isso representa cerca de R$ 120 bilhões 
em dívidas. Cada CNPJ tem em média 11 dívidas, 
totalizando um valor médio de R$ 23 mil. “Foi redu-
zida a oferta de crédito para capital de giro, que é 
a principal fonte de recuperação”, observa Marcelo 
Leal, diretor de Pessoa Jurídica da Serasa Expe-
rian. Ele informa que o pagamento a fornecedores 
ainda é a prioridade da média dos empresários. 
“O cabeleireiro, o marceneiro ou a indústria po-
dem atrasar impostos e financiamentos, mas não 
podem deixar a operação parar por falta de ma-
téria-prima”, constata. Mesmo assim, a inadimplên-
cia no crédito mercantil agrava os problemas com 
capital de giro. “O pequeno estabelecimento perde 
clientes, deixa de pagar os compromissos com a 
média empresa, que fica com recebíveis em piores 
condições de se antecipar, e isso gera mais e mais 
dificuldades”, descreve. Como um desdobramento 
do portal Limpa Nome, a empresa lançou neste 
ano o Recupera PJ, espaço para negociação direta 
entre credores e devedores.

36 Anuário de Cobrança 2017



37

meçam a negociação de manhã e vão retomando 
a conversa até o final da tarde. Eles olham as pro-
postas e pensam na resposta com janelas de tem-
po maiores”, conta o gerente. Como contrapartida, 
os operadores também são aliviados da pressão 
de uma resposta imediata e podem trabalhar na 
melhor forma de apresentar as propostas. Essa in-
teração mais cadenciada, evidentemente, aumen-
ta a probabilidade de cumprimento dos acordos.

Segundo Alvarez, os acordos no meio digital 
apresentam pelo menos uma redução de 30% de 
não cumprimento. “O devedor tem como fazer 
as contas, conversar com a família. O operador, 
quando consegue achar o cliente, precisa fechar 
um acordo na hora, com a pressão do TMA, ou 
seja, do tempo médio de atendimento”, diz.

O quadro de pessoal para operação das PAs 
na NovaQuest é trinta vezes maior do que toda 
a área de serviços digitais. Todavia, as negocia-
ções feitas fim a fim nos canais digitais repre-
sentam 10% do volume de recuperação. As que 
combinam ambos ficam entre 20% e 25%, con-
forme a carteira.

Martos conta que, nos relatórios de resulta-
dos gerados pelo sistema de BI (inteligência de 
negócios), há uma aba específica que dimensio-
na o peso dos canais digitais em cada carteira, o 
que dá visibilidade precisa sobre custo e retorno 
em cada operação. “A régua é definida com a ins-
tituição credora. De maneira geral, se o cliente 
responde por WhatsApp, não ligamos. Se demo-

ra, acionamos por SMS ou telefone”, descreve. “A 
primeira comunicação é feita sempre por SMS, 
chamando para as possibilidades de interação, 
por chat, WhatsApp ou telefone.”

O executivo menciona que o volume de inte-
rações por e-mail teve grande redução em 2016, 
com migração forte para as ferramentas de men-
sagens instantâneas. Isso ocorreu em todos os 
segmentos. “O público de aposentados também 
usa o mesmo canal, mas manda mais mensagens 
em áudio”, conta.

Na Intervalor, entre 15% e 20% das interações 
ocorrem por meio da plataforma ominichannel No-
cai, desenvolvida pela empresa. “Isso não significa 
que os 85% não sejam aderentes. As empresas de 
cobrança têm pela frente um longo caminho de 
testes de inovações”, enfatiza Alvarez. Ele informa 
que nas negociações abertas nos canais digitais, 
apenas 8% são encaminhadas ao atendimento no 
contact center. Hoje, os canais digitais já chegam 
a 19% do volume total de recuperação. “Esse per-
centual é obtido com um custo operacional muito 
menor”, constata.

Em relação a comportamento dos usuários e 
gestão do time de atendimento, Alvarez nota que 
no chat o cliente interage de forma semelhante à 
chamada telefônica; começa e termina a conversa 
em uma única sessão. No WhatsApp, quando se dá 
o encaminhamento para o atendimento humano, 
o operador responde uma e atende vários outros 
clientes enquanto espera o retorno.

Simplicidade para o cliente
com inteligência e integração
Automação de processos, conexão entre sistemas de parceiros e inteligência artificial 
redefinem padrões de produtividade

Rodrigues lembra quando a implementação 
do discador preditivo, no início da década, 
aumentou em 75% a produtividade dos 

operadores. “Hoje, os canais digitais e as mídias 
sociais, além de dar mais opções aos clientes, per-

mitem o atendimento personalizado em massa. O 
desafio é fazer uma boa segmentação”, avalia.

Evidentemente, os canais tradicionais 
e digitais se sobrepõem em várias opera-
ções. Por isso, mesmo que operacionalmente 

Transformação digital
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Delicadeza técnica

Assim como, no passado, a fila do guichê 
de pagamento era bem menos tolerável 
do que a do cinema, nas operações de 

cobrança qualquer complexidade técnica tem de 
ficar atrás do balcão. Isso afeta a própria forma de 
desenvolvimento dos aplicativos de front end, com 
um uso generalizado de HTML 5 para entrega de 
funcionalidades (chat, consultas etc.) em platafor-
ma móvel. “Os usuários já têm tantos aplicativos 
no celular que seria difícil pedir para instalar mais 

um, para ser cobrado”, justifica Martos. O design 
dos serviços em HTML5 tem visual semelhante 
ao dos apps, mas tudo roda no browser.

Em 2012, a Intervalor tinha desenvolvido o 
portal de negociação Quita Aqui. “À época, não 
era comum a ideia de ‘mobile first’. O portal 
continua como uma das opções, mas desen-
volvemos a Nocai com canais de mensagens 
instantâneas, que hoje são preferidos pelo pú-
blico”, conta  Alvarez.

Robôs

Na Intervalor, já está em produção um 
sistema de atendimento automáti-
co humanizado nos canais de chat, 

WhatsApp e telefone. Segundo Alvarez, 70% 
das dúvidas por WhatsApp, web ou app já são 
respondidas pelo chatbot. O mesmo sistema 
de interação em linguagem natural, com ma-
chine learning, serve aos contatos automati-
zados ou ao autoatendimento por telefone por 
meio de uma URA humanizada, que entende 
a fala natural e dá respostas contextualizadas. 
O executivo informa que a URA humanizada 

tem retenção de 90% dos que atendem e já 
consegue conduzir todo o ciclo de negociação 
em várias carteiras.

Nos casos em que se esgota a capacidade 
de atendimento do chatbot, a interação é conti-
nuada com mediação humana, no canal em que 
começou, digital ou de voz. Contudo, cada vez 
que surge uma nova demanda dos clientes, a 
machine learning acrescenta automaticamente a 
capacidade de solucioná-la no sistema. “Quanto 
mais recente a dívida, mas funciona o canal au-
tomatizado”, nota Alvarez.

Transformação digital

segmentadas, todas as interações convergem 
para os mesmos sistemas de CRM e bases de 
dados, tanto para controle gerencial quanto 
para garantir a continuidade do atendimento 
(quando o operador atende, não repete pergun-
tas nem procedimentos).

Ao lado das transformações nas interfaces 
de relacionamento, a capacidade de acessar 
e processar informações de várias fontes tem 
sido fundamental para conduzir as estratégias 
emergentes. “As empresas estão testando os 
canais, estudando as propensões de cada per-
fil de cliente e modelando suas ferramentas de 
análise”, observa Junqueira.

Em um ambiente de negócios que precisa 

não apenas de informação em tempo real, mas 
também de correlacionar vários tipos de dado, as 
tecnologias de interconexão segura nas cadeias 
de valor ganham importância. “Uma das bases 
da transformação digital é a disponibilidade de 
APIs, ou seja, de interfaces entre aplicações, de 
fácil integração. Não existem dados determinan-
tes e as organizações precisam de várias fontes 
para entender os clientes e o mercado”, explica 
Junqueira. Leal adianta que as próximas versões 
do portal de negociação terão APIs para aten-
der a sistemas de clientes e parceiros. “Saímos 
do conceito de birô que gera strings de dados e 
passamos a ser um componente das aplicações 
de negócios dos parceiros”, define.
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Relacionamento é motor  
até na hora de cobrar

Cumplicidade.  
Esse é o termo que  
o diretor de produtos 
e serviços financeiros 
da Lojas Marisa, 
Célio Lopes, utiliza 
para se referir ao 
relacionamento da 
empresa com suas 
clientes. Mesmo 
em tempos de 
inadimplência, essa 
relação se mantém. 
Nesta entrevista, o 
executivo fala sobre 
expectativas e as 
principais abordagens 
e ferramentas para 
recuperar créditos.

por Edilma Rodrigues

Célio Lopes
Lojas Marisa
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qual o perfil da clientela e quais 
estratégias a Marisa utiliza para 
vender em períodos difíceis?

CÉLIO LOPES A classe C sempre foi nossa 
base de clientes, o que não exclui a pos-
sibilidade de também oferecermos pro-
dutos que alcancem as classes D e B. A 
Marisa se tornou líder em moda feminina 
no país promovendo o acesso a produ-
tos de ótima qualidade com boa relação 
custo-benefício. Hoje, a companhia vive 
a consolidação dessa estratégia, que tem 
como foco a mulher de classe C, com fai-
xa etária entre 25 e 45 anos.

Como a crise afetou a Lojas Marisa?
CÉLIO LOPES A crise econômica e o de-
semprego alteraram os padrões de con-
sumo das famílias brasileiras, principal-
mente os da classe C. Percebemos que, 
mesmo com a crise, nossa cliente conti-
nua comprando, ainda que mais criteriosa. 
Nós nos preparamos e estamos dispostos 
a ajudá-la nessa escolha.

Conte-nos sobre o impacto da inadim-
plência.
CÉLIO LOPES A crise econômica e o de-
semprego têm potencial para afetar os 
níveis de inadimplência em qualquer 
setor. Na Marisa, esses níveis oscilaram 
dentro do esperado pela companhia. 
Conseguimos reduzir a inadimplência 
com o aprimoramento dos nossos mode-
los estatísticos. Entendemos que, com a 
nova regulamentação dos juros do rotati-
vo, o cliente passou a ter condições mais 
vantajosas para quitar seu débito. Espe-
ramos uma retomada gradual e consis-
tente da economia e do poder de compra 
da classe C. 

Como é feita a cobrança na Lojas Marisa? 
CÉLIO LOPES Nosso principal diferencial 
é que, mesmo em casos de cobrança, le-
vamos em consideração nosso histórico 
de relacionamento com a cliente. Em ca-
sos de atrasos elevados, temos também 
parceiros que nos ajudam nesse processo 
de negociação. As operações são simila-

res às empresas do setor, mas o atendi-
mento à cliente é mais próximo. 
 
Quais são as estratégias, tecnologias e 
abordagens que a Marisa usa?
CÉLIO LOPES Trabalhamos de forma 
contínua para atingir as melhores prá-
ticas. Faz pouco tempo que investimos 
em tecnologia e na construção de par-
cerias que aprimoraram nossa estraté-
gia de recuperação de créditos. Nosso 
objetivo é estar cada vez mais próximos 
de nossas clientes, já que temos uma re-
lação de cumplicidade com elas e sem-
pre levamos em consideração o históri-
co de relacionamento. São empregados 
diferentes scripts de abordagem, des-
contos e negociações de acordo com o 
perfil. Utilizamos ferramentas proprie-
tárias e, recentemente, passamos a nos 
comunicar também por meio de aplica-
tivos, WhatsApp e SMS interativo, além 
de ampliar a renegociação em loja. O te-
lefone ainda é uma das principais ferra-
mentas de cobrança e temos muita tec-
nologia abarcada: SMS, WhatsApp, chat, 
Facebook etc.

De que forma a Lojas Marisa vem imple-
mentando a transformação digital na 
cobrança? 
CÉLIO LOPES A tecnologia nos permitiu 
aprofundar nossa relação com as clientes. 
Hoje, nós as conhecemos ainda mais e 
cruzamos esses dados com informações 
complementares de mercado, o que torna 
nosso trabalho mais assertivo. Neste ano, 
iniciamos um projeto que permite renego-
ciações em fintechs e reforçamos a opção 
de renegociação online em nosso site. 
 
Como você vê o futuro da cobrança? 
CÉLIO LOPES O futuro da cobrança, sem 
dúvida, passa pelo digital. Estamos aten-
tos a todas as inovações e utilizamos 
ferramentas digitais de forma eficiente. 
Estamos otimistas quanto ao cenário de 
longo prazo, acreditamos na retomada do 
emprego e na recuperação do poder de 
compra da classe C.

Lojas Marisa
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Redução de 10% no 
público de convênios 
e achatamento 
de margens das 
operadoras, junto com 
o aumento de custos  
de materiais e serviços, 
têm agravado as 
dificuldades de um 
setor que, por si só, 
já apresenta uma 
economia complexa.  
O gerente financeiro  
do Hospital Sírio- 
-Libanês, Júlio Vieira, 
explica os impactos 
da conjuntura 
nas operações de 
cobrança no segmento.

por Vanderlei Campos

Saúde busca reequilibrar 
relacionamento B2B

Júlio Vieira
Hospital Sírio-Libanês
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qual a proporção entre pacientes parti-
culares e vinculados a convênios?
JÚLIO VIEIRA O segmento opera em 

média com 3% a 4% de particulares. Alguns 
hospitais de maior referência têm mais e no 
Sírio-Libanês chega a 22%. Mas, desde setem-
bro do ano passado, passamos a ter dificulda-
de com as operadoras. O resultado começou 
a piorar, as principais tiveram margens muito 
apertadas, uma fechou negativa e isso come-
çou a gerar inadimplência e rolagem. Estamos 
com uma série de ações nessa frente.

Como está a inadimplência entre os pacien-
tes particulares?
JÚLIO VIEIRA Houve uma melhora no seg-
mento. Pelo que conversamos na Anahp (As-
sociação Nacional dos Hospitais Privados), 
tem havido uma recuperação maior, princi-
palmente nas contas vencidas há mais de 
noventa dias.

Como os clientes são abordados numa situa-
ção particularmente delicada como essa?
JÚLIO VIEIRA Temos uma equipe de cobran-
ça, que em grande parte dos casos entra em 
contato com os familiares. As maiores concen-
trações de valores são de pacientes interna-
dos com doenças oncológicas. Então, nego-
ciamos diretamente com as famílias.

São políticas de cobrança segmentadas, 
com critérios distintos?
JÚLIO VIEIRA Temos carteiras separadas. Para 
cada uma, temos uma régua e critérios dife-
rentes para definir provisionamento. Acompa-
nhamos o histórico em cada caso e agora já 
estamos trabalhando nas projeções para 2018. 
É claro que temos de fazer vários ajustes, por-
que quando olhamos os períodos anteriores 
vemos tendências e comportamentos que 
não refletem a realidade deste momento.

Em relação às operadoras, o problema maior 
é a inadimplência ou o repúdio à cobrança, 
ou “glosa”, no jargão do setor?
JÚLIO VIEIRA Estão acontecendo as duas 
coisas. Glosa são questionamentos por parte 
da operadora em relação a procedimentos 

médicos, preços ou até cadastros. Só que 
isso até o ano passado era muito mais sim-
ples do que é agora. Uma forma que as ope-
radoras encontraram de economizar neste 
momento foi se profissionalizar nisso. Adota-
ram sistemas exclusivamente para identificar 
essas glosas. Antes, enviávamos um fatura-
mento, elas verificavam conta a conta e glo-
savam dois ou três itens. Hoje, há um sistema 
que varre todo o conteúdo e identifica possí-
veis divergências que nem chegam ao ana-
lista da operadora; já travam antes. Temos o 
problema de glosa e também o da inadim-
plência. Houve operadoras que simplesmen-
te começaram a atrasar pagamentos.

E qual a contramedida na operação de fatu-
ramento e cobrança?
JÚLIO VIEIRA Estamos fazendo duas coisas, 
há todo um realinhamento operacional. As-
sim como as operadoras adotam sistemas 
de avaliação automática das contas, fazemos 
isso aqui. Temos de corrigir qualquer possí-
vel erro antes de enviar o faturamento. Essa 
profissionalização das operadoras nos levou 
a um trabalho administrativo mais rigoroso.
Outro ponto é que entramos em negociação 
cada vez mais forte. Estamos com uma agen-
da, que antes não tínhamos com essa frequ-
ência, de visitar as operadoras. O que antes 
era tratado de uma forma mais operacional 
hoje é tratado por gerentes e diretores.

Como o setor pode estabilizar os relaciona-
mentos e contratos?
JÚLIO VIEIRA Temos uma discussão sobre 
sistema de remuneração hospitalar. Hoje, fun-
cionamos em um sistema que chamamos de 
“conta aberta”. No sistema atual brasileiro, são 
cobrados exames, materiais, medicamentos e 
tudo que é utilizado no atendimento. Uma pro-
posta em nosso segmento é mudar para um 
modelo de “empacotamento”, adotado nos 
EUA e na Europa. Por exemplo, em uma cirur-
gia de remoção de pedra no rim, a operadora 
me pagaria um valor arbitrado para esse pro-
cedimento e nós teríamos a responsabilidade 
de sermos objetivos nos pedidos de exames, 
gerir bem os materiais e reduzir custos.

Sírio-Libanês



44 Anuário de Cobrança 2017

Em praticamente quatro anos  
de recessão, o corte de 
despesas fixas no orçamento 
das famílias atinge fortemente 
as operadoras de TV por 
assinatura, que sofrem ainda 
a concorrência das ofertas de 
conteúdo de vídeo por internet. 
Com uma estratégia iniciada em 
2015 pela Sky, a modalidade de 
assinatura pré-paga de serviços 
de TV reverte tendência de 
churning, expande público-
alvo e simplifica a gestão 
financeira da distribuição 
de equipamentos. Como 
desdobramento, a empresa 
vem desenvolvendo pacotes 
cada vez mais granulares, 
para que os clientes possam 
comprar exatamente o que 
lhes interessa. Fábio Toledo dos 
Reis, diretor de gestão da base 
de clientes da Sky, destaca os 
atuais diferenciais da empresa e 
explica como outras estratégias 
de relacionamento, como a 
disponibilidade de canais digitais 
de interação, têm ajudado os 
clientes a dispor de acesso à 
informação e entretenimento, 
em tempos de mais prudência 
nas decisões de consumo.

por Vanderlei Campos

Inovação em produto 
como ferramenta para retenção  
de clientes e resultados financeiros

Fábio Toledo dos reis
SKY
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A inadimplência tem sido 
uma preocupação em seu 
segmento?

FÁBIO TOLEDO DOS REIS A ina-
dimplência tem um impacto con-
siderável, como em todos os se-
tores. Nossa resposta foi inovar a 
oferta de produtos, com um traba-
lho forte na modalidade pré-paga.

Quais as vantagens dessa inicia-
tiva?
FÁBIO TOLEDO DOS REIS O gran-
de benefício é para o cliente, que 
passa a ter mais flexibilidade para 
adequar seu consumo à sua situa-
ção financeira em cada momento. 
Para nós, quando vendemos um 
produto pós-pago, há um custo 
alto para empresa com os equipa-
mentos (alocados na casa do clien-
te) e esse investimento demora a 
retornar. No Sky Controle, o cliente 
paga o equipamento com seu car-
tão de crédito, com parcelamento 
em até doze vezes, e depois pode 
recarregar quando quiser.

O conjunto de pacotes pré-pa-
go era uma oferta que não exis-
tia até 2015, quando a Sky trouxe 
essa inovação ao mercado. Esten-
demos o mix de produtos e não 
perdemos base de clientes. Hoje, 
entre os 5,5 milhões de clientes, 
4 ,5 milhões estão com o pré-pago.

Diferente do que ocorre com a 
telefonia móvel, as tarifas dos 
serviços pós e pré-pagos da Sky 
são mais equilibradas. Por quê?
FÁBIO TOLEDO DOS REIS O custo 
da programação (que a operado-
ra paga aos produtores de conte-
údo) é muito alto e disso não te-
mos como escapar. É isso que pesa 
mais. Não faz tanta diferença a for-
ma de tarifar o consumidor final.

E na recuperação de crédito, qual 

o peso dos novos meios de abor-
dagem e negociação?
FÁBIO TOLEDO DOS REIS O Portal 
de Negociação (no site da opera-
dora) e nosso app mobile são ago-
ra os canais mais usados e cres-
cem exponencialmente. Houve 
outras inovações no processo de 
cobrança. Hoje, 30% das aborda-
gens e negociações são executa-
das por robô.

Como isso afeta a eficiência e a 
qualidade de relacionamento?
FÁBIO TOLEDO DOS REIS Sem 
dúvida, os canais digitais trazem 
redução de custo operacional . 
Do ponto de vista do público, há 
pessoas que se sentem descon-
fortáveis para falar sobre dívidas 
e temos também uma geração de 
clientes acostumados aos canais 
digitais.

E quanto às políticas de negocia-
ção?
FÁBIO TOLEDO DOS REIS A Skype 
sempre priorizou o cliente. Traba-
lhamos para fazer o máximo pos-
sível em parcelamento, descontos 
e migração de produtos, além de 
oferecer mais alternativas para o 
pagamento. Por isso, chamamos a 
atividade de “negociação”

Mas isso não pode impactar a re-
ceita média por usuário?
FÁBIO TOLEDO DOS REIS Pode 
acontecer, mas mantemos o clien-
te na base e ele continua a usu-
fruir dos serviços. 

E o histórico pesa na política de 
negociação?
FÁBIO TOLEDO DOS REIS Certamen-
te. Nosso sistema tem inteligência 
para considerar diversos critérios, 
como tempo de relacionamento e 
retorno já gerado pelo cliente.

SKY
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por Edilma Rodrigues

Desconto em folha 
nem sempre significa 
reaver o dinheiro 
emprestado. E 
convencer o cliente 
de que ele está 
inadimplente quando o 
valor não é debitado é 
um dos desafios da Olé 
Consignado. Porém, 
estratégias e ajustes 
parecem surtir efeito: o 
crescimento foi de 74%, 
entre janeiro de 2016 e 
agosto de 2017. Mesmo 
com aposentados 
e pensionistas 
como clientes, a 
transformação digital 
toma seu lugar na 
cobrança, conforme 
conta o diretor 
executivo da Olé 
Consignado,  
Alexandre de Oliveira. 

Argumentação é a força 
na cobrança de consignado

Alexadre de Oliveira
Olé
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O momento econômico teve impacto 
nos níveis de inadimplência da Olé? 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA A crise 

econômica e política aumentou o índi-
ce de endividamento da população. No 
crédito consignado são recorrentes os 
atrasos e parcelamentos nos salários dos 
servidores públicos, além das dificulda-
des de estados e municípios para cumprir 
compromissos frente à queda na arreca-
dação. Contudo, a Olé vem mantendo os 
níveis de inadimplência sob controle. Al-
cançamos objetivos e metas, com ótima 
aderência de resultados, graças a cons-
tantes melhorias nos processos e rigorosa 
gestão de indicadores de inadimplência.

Diante das condições econômicas, hou-
ve mudanças na estratégia?
ALEXANDRE DE OLIVEIRA Passamos a 
nos preocupar mais em conhecer o perfil 
dos devedores e a traçar estratégias dife-
renciadas para cada um, inclusive quanto 
a diferenças regionais, propostas de qui-
tação ou parcelamento da dívida. Ainda 
buscamos oportunidades para reinserir 
clientes inadimplentes no desconto em 
folha. Adotamos um olhar mais criterio-
so e constante em relação aos principais 
ofensores para a rolagem das dívidas, 
com busca pela causa e posterior elabo-
ração de plano de ação.
 
Com aposentados como clientes, como 
a Olé se posiciona frente à transforma-
ção digital? 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA O perfil de 
aposentados tem mudado. As pessoas, 
cada vez mais conectadas e ávidas por 
inovação, se adaptam à transformação 
digital. Estamos atentos para melhorar a 
experiência do cliente, sem esquecer da 
multicanalidade.

Como é feita a cobrança na Olé? 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA O carro-chefe 
continua sendo a telecobrança, por meio 
da central de renegociação ou de escritó-
rios terceirizados. Contudo, a participação 

de outras formas de comunicação (e-mail, 
SMS interativo, WhatsApp etc.) vem se 
tornando maior, inclusive com conceitos 
da transformação digital.

Quais as diferenças de abordagem na 
cobrança no setor? 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA O crédito con-
signado traz como premissa o desconto 
em folha de pagamento. Quando esse 
desconto não acontece, iniciamos o ciclo 
de cobrança com foco no fato motivador 
do atraso e no perfil do cliente. A cobrança 
do crédito consignado exige planejamen-
to e ferramentas de ponta e qualidade no 
atendimento. Precisamos ter uma equipe 
de cobrança bem preparada e com força 
de argumentação para convencer o clien-
te desse tipo de crédito que ele é devedor 
quando o desconto não acontece na folha.

Com as informações disponíveis nos no-
vos canais de comunicação, quais são as 
abordagens mais inovadoras e eficien-
tes na cobrança da Olé? 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA A Olé sempre 
busca novidades e oportunidades, como 
a inclusão digital, pois entendemos que 
há muito espaço para inovações. Está em 
discussão a implantação de modelos que 
possam prevenir a inadimplência, novas 
formas de renegociar dívidas, iniciativas 
de autonegociação e educação financeira.

Quais são as tendências e como a Olé se 
prepara para elas? 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA A economia co-
meça a dar sinais de recuperação, o que 
enseja menores índices de inadimplência 
com a retomada dos investimentos e do 
emprego. A Olé pauta sua atuação com 
especial atenção ao cliente, com oferta 
de crédito seguro e com qualidade, pos-
tura de relacionamento integral e melho-
res opções de crédito e de recuperação 
para aqueles em situação de inadimplên-
cia. Acreditamos que essa relação permi-
tirá a continuidade do nosso negócio em 
patamares de excelência.

Argumentação é a força 
na cobrança de consignado

Olé
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O maior grupo de 
ensino superior 
privado de Santa 
Catarina, o Centro 
Universitário Leonardo 
Da Vinci (Uniasselvi), 
tem 135 mil alunos 
de graduação, pós-
graduação e ensino 
a distância (EAD), 
este último com 
230 polos. Nesta 
entrevista, o diretor 
de crédito e cobrança 
da universidade, 
Jesonias Castanho, 
explica nuances 
da cobrança no 
segmento educacional 
e detalha estratégias 
e ferramentas que 
transformam essa 
operação.

por Edilma Rodrigues

A arte de cobrar estudantes

Jesonias Castanho
Uniasselvi
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A crise afetou a Uniasselvi?
JESONIAS CASTANHO A crise afe-
tou todos os segmentos. Em contra-

partida, o mercado ficou mais criterioso. E 
o governo federal, por meio de políticas de 
indução – Prouni, Fies e Reuni –, sustenta 
as taxas de crescimento na educação su-
perior em instituições privadas.

Há diferenças nos níveis de inadimplên-
cia de acordo com o curso? 
JESONIAS CASTANHO Existem taxas de 
inadimplência específicas. O mais prejudi-
cado foi a graduação presencial, por suas 
mensalidades mais altas. Mas, este ano, 
tivemos a retomada do Fies com novas 
regras, o que amenizou nosso índice. Na 
graduação EAD, após ligeira pressão na 
inadimplência entre o último trimestre de 
2016 e o primeiro de 2017, observamos o 
retorno aos índices históricos de institui-
ções de médio e grande porte, entre 7% a 
8% da receita líquida de mensalidades.

Como é feita a cobrança na Uniasselvi?
JESONIAS CASTANHO A cobrança é tercei-
rizada e distribuída entre graduação e pós-
graduação. Temos ações preventivas (equi-
pe interna) e envio a empresas cobradoras. 
Iniciamos, em setembro, a negativação dos 
inadimplentes acima de 120 dias de atraso. 

Houve mudanças na estratégia de recu-
peração de créditos?
JESONIAS CASTANHO Como em todos os 
setores, tivemos de nos adequar à nova re-
alidade do país e buscar alternativas para a 
liquidação de mensalidades em atraso na 
graduação presencial. Passamos a ofertar 
o UFA (Uniasselvi Facilidades Acadêmi-
cas) para alunos matriculados a partir do 
segundo semestre de 2017, com parcela-
mento de parte das mensalidades durante 
o curso e o restante no futuro. 

Existem diferenças de abordagem na co-
brança no setor educacional? 
JESONIAS CASTANHO A cobrança no setor 
educacional é diferenciada. O aluno tem 

respaldo por lei, podendo chegar à con-
clusão do curso mesmo inadimplente. Em 
sua maioria, os cursos e a rematrícula são 
semestrais, o que conduz à renegociação 
dos débitos para confirmar a inscrição no 
próximo período. 

Quais são as maneiras mais inovadoras e 
eficientes de cobrança?
JESONIAS CASTANHO O contato por te-
lefone às vezes atinge o aluno em horário 
inapropriado. Temos intensificado o con-
tato por e-mail, por SMS e no ambiente 
virtual do aluno, o chamado AVA, mas os 
aplicativos de mensagens por celular têm 
dado bom resultado, com baixo custo e 
grande eficácia. Também disponibilizamos 
chats automatizados nos escritórios de co-
brança externos, rodízio entre eles e dife-
renciação de remuneração em função da 
idade da carteira, além da negativação nos 
órgãos de proteção ao crédito.

Vocês utilizam ferramentas de transfor-
mação digital na recuperação?
JESONIAS CASTANHO Estamos analisando 
como essas ferramentas podem nos trazer 
mais efetividade, notadamente no que se 
refere à dificuldade de obtenção do históri-
co financeiro do aluno que, por estar fazen-
do sua primeira graduação, provavelmente 
está contraindo dívida pela primeira vez.

Quais as tendências da cobrança no seg-
mento? 
JESONIAS CASTANHO Em função da regula-
ção do setor e do código de defesa do con-
sumidor voltados ao aluno, o segmento se 
mantém carente de novos caminhos. Salvo 
pequena melhora nos índices de inadimplên-
cia, de 2015 para 2016, espera-se a manuten-
ção dos atuais índices, entre 6,5% a 7,0%. 

Quem deve retornar mais rapidamente 
ao ensino privado: EAD ou graduação?
JESONIAS CASTANHO Acreditamos que te-
remos crescimento nas duas modalidades, 
com alavancagem gradativa e, talvez, bene-
fício ao EAD, por ter um ticket médio menor.

Uniasselvi
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por Ademir Morata

Fruto de uma união 
estratégica entre a 
Mapfre, seguradora 
global presente nos cinco 
continentes, e o Banco do 
Brasil, o Grupo Segurador 
Banco do Brasil e Mapfre 
se utiliza, também no 
serviço de cobrança, dos 
benefícios da parceria 
para recuperar créditos 
junto a seus clientes. 
Nesta entrevista, o 
superintendente executivo 
da companhia, Danilo 
Silveira, fala um pouco 
sobre as estratégias 
usadas no setor, enquanto 
a gerente executiva de 
Transformação Digital, 
Marcelle Toscano, 
comenta a respeito das 
soluções encontradas 
pela empresa visando 
atender às necessidades 
do consumidor das  
novas gerações.

Marcelle Toscano
Mapfre

Danilo Silveira
Mapfre

Parceria para cobrar 
e transformação digital para crescer
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Como é feita a cobrança em seguros? 
DANILO SILVEIRA O Grupo Segu-
rador Banco do Brasil e Mapfre 

opera com carteira de seguro para ad-
ministradoras de consórcio, no qual se 
inclui o seguro de quebra de garantia. 
A seguradora, em conjunto com as ad-
ministradoras, estabelece uma parceria 
para cobranças de eventuais dívidas dos 
consorciados antes mesmo de estas se 
tornarem elegíveis para indenização, o 
que continua após o pagamento pela 
seguradora das parcelas dos inadim-
plentes para o consórcio. 

Qual é a ferramenta mais eficiente para 
esse público?
DANILO SILVEIRA Mantemos parceria com 
empresas especializadas em cobrança 
adaptando as operações de acordo com 
o perfil das carteiras.

Em termos de transformação digital, 
qual a distância entre o que acontece 
na Mapfre na Espanha e no Brasil? 
MARCELLE TOSCANO A Mapfre é uma 
seguradora global presente nos cinco 
continentes e, pela liderança que ocupa, 
segue na vanguarda da transformação 
digital em diversas unidades. Operamos 
no mercado brasileiro desde 2011 e te-
mos a inovação como um dos pilares da 
estratégia de negócios. O setor de segu-
ros no Brasil tem suas peculiaridades e 
está em crescimento, mesmo diante da 
retração econômica. Por isso, entende-
mos que a inovação é um dos caminhos 
para o desenvolvimento, por meio de 
produtos modulares, presença em todo 
o território nacional e apoio dos nossos 
acionistas. No caso, temos um intercâm-
bio muito interessante e constante com 
a Mapfre e o Banco do Brasil, trazendo 
novidades para dentro da companhia e 
compartilhando nossos cases. O Brasil 
está mais adiantado em algumas capa-
cidades e em outras mais atrás, o que é 
normal, dado o mercado local e neces-
sidade de cada país. O importante é que 

os países atuam em sinergia contribuin-
do um com o outro para o avanço.

Quais as vantagens e desvantagens 
das startups em relação às empresas 
tradicionais do setor? 
MARCELLE TOSCANO Hoje, os consumi-
dores estão em um processo de trans-
formação com a ampliação do acesso à 
internet e às novas experiências trazidas 
pelas empresas digitais, como Uber, por 
exemplo, entre tantas outras. Eu só vejo 
vantagens, pois essas empresas que nas-
cem nessa nova realidade nos impulsio-
nam na busca do melhor para os nossos 
clientes, com seu exemplo, com suas me-
todologias ou com seu apoio direto. Por 
isso, tenho certeza que os clientes, inde-
pendentemente do perfil, buscam uma 
empresa que entenda suas necessidades 
e as atenda. E a empresa que melhor fizer 
isso será a que conquistará os segurados. 
 
A Mapfre ganhou o prêmio CIOnet com 
a implementação de um aplicativo de 
atendimento no Brasil que teria reduzi-
do mais de 2,5 milhões em custos com 
call center em 2016, além de melhorar a 
satisfação dos clientes e os níveis de re-
comendação do aplicativo. Que aplicati-
vo é esse e que tipo de inovação ele traz 
para o relacionamento com o cliente?
MARCELLE TOSCANO Foi uma inovação 
que permitiu aos nossos clientes realiza-
rem todos os trâmites do processo de si-
nistro (do aviso inicial à finalização) pelo 
celular. Com o app, o segurado passou a 
ter o envio de socorro via geolocalização 
(chaveiro, guincho e táxi), além de poder 
solicitar carro reserva e agilizar a análise do 
processo de sinistro enviando as fotos dos 
danos do acidente e demais documentos 
necessários, como boletim de ocorrência, 
diretamente pela web à seguradora, de 
maneira simples e rápida. Isso garantiu aos 
segurados uma resposta muito mais rápi-
da da sua solicitação e, consequentemen-
te, uma experiência positiva em um dos 
momentos em que mais precisam de nós.

Parceria para cobrar 
e transformação digital para crescer

Mapfre
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por Vanderlei Campos

Com crescimento 
acima de 8% neste 
ano, o consórcio se 
consolida como uma 
alterativa eficiente 
para financiamento 
de veículos, imóveis 
e outros segmentos 
em que o crédito 
encolhe. A diretora de 
finanças da Embracon, 
Sílvia Moraes, 
explica as ações 
de comunicação 
e relacionamento 
para lidar com dois 
momentos de risco: 
de desistência por 
parte do cliente 
antes da aquisição 
ou de inadimplência 
depois que ele é 
contemplado.

Manter e recuperar: 
o duplo desafio dos consórcios

Silvia Moraes
Embracom
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A r etração do crédito de algu-
ma forma fomenta a busca 
pelo consórcio?

SÍLVIA MORAES Às vezes, o consu-
midor que não consegue, ou não 
quer arcar com o custo do crédito 
bancário, busca o consórcio. Mas 
nós também temos uma série de 
regras e pré-requisitos para com-
provar a capacidade f inanceira do 
cliente antes que ele faça a adesão. 

O perfil de risco é diferente?
SÍLVIA MORAES Se pensarmos em 
risco de crédito, é igual . Quando o 
cliente perde capacidade de pa-
gamento, não importa se deve ao 
consórcio, à construtora ou ao ban-
co. Mas quem já tem o veículo ou o 
imóvel na mão faz todo o possível 
para honrar seu compromisso e só 
deixa de pagar no pior cenário. É 
diferente da decisão de quem ain-
da não foi contemplado, que pode 
apenas deixar de pagar e abrir mão 
do consórcio.

Em qual momento a empresa foca 
os esforços de recuperação?
SÍLVIA MORAES Resolver as duas 
situações é importante. O cancela-
mento para uma administradora de 
consórcio não é uma situação sim-
ples, porque temos vários compro-
missos com essa venda. No caso 
do cliente que desiste antes de ser 
contemplado e vai receber as par-
celas pagas quando o grupo se en-
cerrar, não é inadimplência. Mas há 
ônus para os dois lados.

São abordagens diferentes, de re-
tenção e recuperação?
SÍLVIA MORAES Sim. São duas es-
truturas apartadas. O cliente que 
não foi contemplado f ica no nosso 
ambiente e é contatado por nossa 
central . Tentamos reverter a situ-
ação para que ele permaneça no 
grupo. Aí a opção é toda dele. Já 

quando ele recebe o bem e deixa 
de pagar, vai para um parceiro de 
cobrança para ser acionado admi-
nistrativa e juridicamente.

Qual a margem de negociação de 
cada caso?
SÍLVIA MORAES Na nossa empresa, 
temos ferramentas estatísticas que 
identif icam o perf il do cliente que 
cancelou. Se o motivo não é que-
bra f inanceira, os indicadores sina-
lizam. Mas o cliente que rompe por 
duvidar de sua própria capacidade 
de pagar dif icilmente reverte sua 
decisão. A menos que consiga se 
recolocar no mercado. O consórcio 
não é como uma compra de pro-
duto, que você vê na loja, f inancia 
e leva para casa. É uma forma de 
concretizar um sonho lá na fren-
te. Além disso, nosso processo de 
venda é muito transparente e con-
sultivo. Quando o cliente desiste, 
em geral é porque sua situação re-
almente mudou.

Parece um problema semelhante 
ao das construtoras e incorporado-
ras, que sofrem com inadimplên-
cia, mas também com distratos.
SÍLVIA MORAES O pessoal do mer-
cado imobiliário também tem sofri-
do com imóvel na planta. Hoje em 
dia, há muita oferta no mercado 
exatamente porque muitos perde-
ram capacidade de pagamento e 
deixam as construtoras com esto-
que de imóveis para vender. Pode 
ser uma oportunidade para quem 
tem consórcio, porque, se tiver a 
carta de crédito na mão, há ótimas 
ofertas no mercado. No caso de 
compra da casa própria, o cliente 
tem ainda mais preocupação em 
honrar seu compromisso. Diferen-
temente de quem financia imóvel 
na planta, ele já está morando e 
não quer deixar que o bem seja re-
tomado.

Embracom
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PANORAMA
das principais empresas

Inventário reúne dados 
diversificados de 21 companhias 
e dimensiona o fazer da cobrança

A exemplo da última edição, reunimos dados 

sobre os principais players do setor de 

cobrança. A ideia, como o nome da coluna diz, 

é levar aos leitores o panorama atual dessas 

empresas, com informações que permitam 

visualizar como as tendências, já descritas 

aqui, vêm se consolidando na prática.

Um bom exemplo é a multicanalidade, 

expressa na variedade de formas para 

se entrar em contato com o cliente, 

muito presente nessas companhias, em 

especial com a adoção de tecnologias da 

transformação digital. 

Com base na carteira de cobrança, é possível 

identificar a distribuição percentual dos 

tipos de dívida que a operação de cada uma 

executa. E, diante de tempos econômicos 

difíceis, conhecer os mercados mais afetados 

pela inadimplência.

Também constam desse panorama 

informações sobre o segmento em que as 

empresas atuam, o perfil da sua força de 

trabalho, os principais clientes e muito mais.
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Panorama das Empresas

Outros ImobiliárioMassificado VarejoUtilities & Telecom Crédito Pessoal Cartões
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Panorama das Empresas
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Panorama das Empresas
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Proporcione 
a melhor 
experiência 
online para 
o seu usuário.

exceda.com

Mais de 300 empresas confiam nos 
serviços da Exceda, líder no mercado 
de segurança e web performance em 
toda América Latina. Conte com 
a nossa experiência de mais de 15 
anos para apoiar a sua empresa a 
maximizar os resultados do seu 
negócio online.

Brasil • Argentina • Chile - Colômbia
Estados Unidos • México • Peru • Espanha
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