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RESUMO

SILVA, Karim. Análise da concessão de crédito e das estratégias de cobrança adotadas
pela BV Financeira (Filial Florianópolis). 115 f..Trabalho de conclusão de estágio
(Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2005.

Toda organização, qualquer que seja o seu ramo de atividade, o seu tamanho ou o seu estágio
de estruturação, necessita estar em permanente análise e avaliação das políticas e estratégias
que adota, assim como dos recursos disponíveis.
Políticas em administração de empresas são instrumentos que determinam padrões de decisão
para resolução de problemas semelhantes. E o que norteia as tomadas de decisão em um
ambiente macro de uma empresa.
0 crédito é elemento presente em praticamente todas as políticas financeiras das empresas
comerciais e industriais. A análise de crédito é tarefa bastante complexa e de fundamental
importância numa instituição financeira. Com a análise de crédito pretende-se reduzir o risco
potencial de inadimplencia.
O presente trabalho tem por objetivo analisar as práticas de concessão de crédito e as
estratégias de cobrança adotadas pela BV Financeira (Filial Florianópolis), através de um
estudo de caso, que descreve os procedimentos relacionados As Areas em questão.
Segundo a metodologia de pesquisa adotada, o trabalho possui caráter exploratório e
descritivo, pois pretende fazer um diagnóstico organizacional da empresa, onde as
informações foram coletadas através de análise de dados secundários e primários. No que se
refere aos meios de investigação, está classificada como sendo bibliográfica, documental e
estudo de caso. Através das considerações finais foram feitas algumas conclusões e
recomendações relacionadas ao assunto.
PALAVRAS-CHAVE: análise de crédito, política de crédito, estratégias de cobrança.
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1. INTRODUÇÃO

O mercado financeiro é competitivo, possui uma série de empresas com foco em
conceder crédito para a aquisição de bens. As taxas e formas de financiamento, a agilidade na
concessão do crédito e as políticas de cobrança são fatores fundamentais na escolha do cliente
por uma essas empresas.
0 grupo Votorantim é um dos mais sólidos conglomerados empresariais do pais, com
liderança de mercado ern várias de suas frentes de atuação. Está presente em setores de base
da economia que demandam capital intensivo, alta escala de produção e constantes
investimentos em tecnologia. É líder no mercado de cimentos, celulose e papel, mineração e
metalurgia, e tem atuação importante nas áreas de química, filmes flexíveis para embalagem,
industrialização de suco de laranja, serviços financeiros e investimentos de capital de risco. 1
0 presente trabalho tem sua área de concentração no estudo especifico da atuação da linha de
varejo do Banco Votorantim: a BV Financeira.
A BV Financeira (filial Florianópolis), atua no mercado de financiamento de
automóveis desde 2000, e encontra-se em plena fase de expansão, o resultado obtido com a
produção até o presente momento, já superam as expectativas para o ano de 2005. Seu foco 6
a captação clientes através da concessão de crédito para a aquisição de veículos, associada
garantia fiduciária do bem.
Toda organização, qualquer que seja o seu ramo de atividade, o seu tamanho ou o seu
estágio de estruturação, necessita estar em permanente análise e avaliação das políticas e
estratégias que adota, assim como dos recursos disponíveis.
A utilização de crédito tem se tornado cada vez mais importante quando considerada
a necessidade de consumo em massa, destacando-se ainda mais nos períodos de prosperidade
econômica, dado o maior consumo de bens duráveis (veículos), de produção ou de capital.

li

0 crédito pode ser entendido como a transferência de recursos de uma empresa para
o cliente, mediante a promessa de pagamento futuro, de modo que o mesmo possa adquirir
produtos ou serviços É elemento presente em praticamente todas as políticas financeiras das
empresas comerciais e industriais, como forma de alavancar as vendas ou suprir necessidade
de caixa, realização de aquisições ou aumento da capacidade de produção. A análise de
crédito é tarefa bastante complexa e de fundamental importância numa instituição financeira.
0 que se pretende com análise de crédito é reduzir o risco potencial de
inadimplência.
As formas de analise podem ser as mais diversas possíveis, cada organização possui
uma política de crédito diferente. Nesse contexto, a ficha cadastral é o ponto de partida para a
análise, nela contem toda as informações relevantes sobre a situação social, econômica e
financeira do futuro cliente.
As estratégias de cobranças também variam de acordo com a organização. As formas
de recebimento, cobrança, acionamentos, e garantias são as mais diversas. A carteira é
dividida por faixas de atraso e feita a cobrança efetiva pela quantidade de dias em atraso,
quanto maior o atraso, maior é o esforço para o recebimento.
A proposta deste trabalho será de analisar as práticas utilizadas pela BY Financeira
(Filial Florianópolis), para a concessão de crédito na modalidade de automóveis

e

motocicletas, assim como, as estratégias de cobrança utilizadas para reverter a inadimplência
e diminuir os riscos nas operações de crédito.

1.1 Problema

Quais as ações adotadas pela BV Financeira (Filial Florianópolis) para a análise da
concessão de crédito e as estratégias de cobrança utilizadas?
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

•

Analisar as práticas do processo de concessão de crédito na modalidade de

automóveis e motocicletas da BV Financeira (Filial Florianópolis) e as estratégias de
cobrança utilizadas para garantir o pagamento do crédito.

1.2.2 Objetivos especificos

a)

Caracterizar a empresa e seus serviços;

b)

Identificar a política de crédito adotada pela BV Financeira;

c)

Demonstrar os esforços de cobrança para reversão da inadimplência;

d)

Propor sugestões de melhoria para o processo de concessão de crédito e de

cobrança da BV Financeira.

1.3 Justificativa

Uma preocupação que os empresários precisam ter sempre em mente é avaliar o
desempenho de sua empresa para saber se esta sendo administrada corretamente ou não, e

quando constatado que não está produzindo os resultados satisfatórios; tomar medidas para
corrigir os caminhos da empresa.
As instituições financeiras, tais como: bancos comerciais, financeiras e sociedades de

arrendamento mercantil, necessitam gerir de maneira cada vez mais eficaz suas carteiras de
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empréstimos, a fim de não causar prejuízos aos seus acionistas e clientes, o que torna o
crédito o próprio negócio da instituição.
Crédito é capacidade de se obter dinheiro, mercadoria ou serviço mediante um

compromisso de pagamento num prazo determinado. Para isto, é necessário analisar se a
pessoa que pretende tomar o crédito tem condições de assumi-lo.
Cobrança é o ato de obtenção de pagamento de contas vencidas.
Dessa forma o presente estudo justifica-se:
•

Pela necessidade de analisar as práticas de concessão de crédito existentes,

saber se a mesma está sendo realizada de maneira eficiente e conforme as políticas de crédito

estabelecidas, assim como analisar as estratégias de cobrança que estão intimamente
relacionadas As operações de crédito e visam reverter A inadimplência;
•

Identificar deficiências, já que durante as atividades diárias da org an ização

muitos detalhes passam desapercebidos, e por trabalhar na área de cobrança sinto que o
reflexo direto da inadimplência vem do processo de análise de crédito e das políticas adotadas
pela empresa nas atividades relacionadas ao crédito e ao comercial;
•

Pelo trabalho acadêmico de realizar um estudo de caso, podendo estar em

contato com a teoria e pratica fazendo comparações relativas As mesmas. E podendo analisar
com uma outra visão a estrutura dos trabalhos inerentes ao financiamento de veículos.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação consiste no embasamento teórico do trabalho, nela será abordada:
o diagnóstico organizacional, a retrospectiva histórica dos bancos, o sistema financeiro
nacional, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, os fundamentos de crédito,
a inadimplência e as políticas de cobrança.

2.1. Diagnóstico organizacional

O diagnóstico organizacional consiste na primeira etapa do processo de consultoria e

assistência técnica que visa proporcionar h organização as condições necessárias para o seu
desenvolvimento e aprimoramento de modo que o seu desempenho atinja níveis satisfatórios
de eficiência e eficácia. (HESKETH, 1978. p.13).
Em outras palavras, o diagnóstico organizacional, consiste numa técnica que permite
ao analista e/ ou ao próprio empresário, através de uma seqüência lógica e racional de passos,
avaliar a situação presente do empreendimento, identificando os problemas e as barreiras que
dificultam o seu desempenho global. (NOGUEIRA, 1987. p.9).
Toda a empresa necessita, permanentemente estar em equilíbrio dinâmico nas suas
relações com o mercado. São indicadores desse equilíbrio, a lucratividade, a
estabilidade econômico-fmanceira e o seu desenvolvimento. Qualquer desequilíbrio
interno ou externo deverá ser compensado com uma rápida reestruturacio interna e
inteligente (estratégica); caso contrario, ele irá perdendo sua eficiência, reduzindo
gradativamente sua competitividade até tornar-se inviável. (BERTI, 2001.p.41).

Segundo Berti (2001, p.61), uma preocupação que os empresários precisam ter
sempre em mente 6 avaliar o desempenho de sua empresa para saber se está sendo
administrada corretamente ou não, e quando constatado que a administração não está
produzindo os resultados satisfatórios; tomar medidas para corrigir os caminhos da empresa.
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A organização terá, que se preocupar antes de reestruturar sua administração, com a
elaboração de um diagnóstico para poder executar mudanças acertadas para se tornar
competitiva. (FERREIRA, 1994. p.5).
Para Nogueira (1987, p.9): "toda organização, qualquer que seja o seu ramo de
atividades, o seu tamanho ou o seu estagio de estruturação, necessita estar em permanente
análise e avaliação das políticas e estratégias que adota, assim como dos recursos

disponíveis".
A importância da realização de diagnósticos gerenciais em uma empresa cresce, na
medida em que cresce sua estrutura operacional, em que se torna completa a rede de
comunicações e troca de informações inteTsetoriais, e a proporção em que seus problemas
começam a se avolumar e a interagir, dificultando a adoção, por parte dos empresários, das
ações especificas para correção dos desvios.
Hesketh (1978, p.16) diz que, "o objetivo geral do diagnóstico organizacional é
apresentar um quadro que represente o mais fielmente possível a situação real da atual
organização, ou seja, os objetivos e metas que definem para onde a organização quer ir ou
aonde deseja chegar".
Estratégia é a forma inteligente de escolher e utilizar os recursos disponíveis
(financeiros e de capital, humanos, organizacionais e técnicos), a fun de se conseguir
vantagens competitivas que possibilite o atendimento dos objetivos básicos da
organização. (BERTI, 2001. p.42)

Os recursos são os valores de que a diretoria da empresa dispõe, para alavancar os
objetivos básicos e podem ser divididos, conforme Berti (2001, p.42), em:
•

Financeiros e de capitais;

•

Humanos;

•

Organizacionais e,

•

Técnicos.
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De acordo com Hesketh (1978, p.15), é o somatório dos diversos desempenhos
individuais dos membros da organização, como:
•

Fatores situacionais: consiste nos métodos de trabalho, prática administrativa,

políticas da organização, estilos de liderança, processo de comunicação, processo decisório,

métodos de solução de problemas, estruturas, etc;
•

Recrutamento e seleção de pessoal: delimita o grau de aptidão dos individuos

na organização;
•

Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal: delimita o grau de aptidão dos

indivíduos da organização;
•

Vantagens e beneficios: através de remuneração e outros incentivos que

afetam o nível de motivação do trabalhador e,
•

Avaliação de desempenho: realimenta o sistema e fornece dados para

detecção de possíveis desvios a fim de permitir sua autocorreção.

2.1.1 Caracterização dos problemas empresariais.

Uma empresa apresenta problemas quando, ao longo do desenvolvimento de duas
atividades normais, ela não consegue atingir os alvos e as metas estabelecidas por seus sócios,
ou administradores. Esses problemas estariam quase sempre que evidenciados pelos
resultados poucos satisfatórios alcançados. (NOGUEIRA, 1987. p.13).
Para Berti (2001, p.41), os objetivos básicos de uma empresa são:
•

Operar com lucros razoáveis;

•

Operar com estabilidade econômico-financeira;

•

Estar em permanente desenvolvimento;

•

Atender os aspectos comunitários e,
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•

Manter representatividade pessoal perante a coletividade.

Sendo assim, a existência de problemas para uma empresa, se dá quando os
resultados obtidos com o negócio se situarem abaixo dos níveis considerados desejáveis.
Os problemas empresariais podem ser divididos em dois grandes grupos: problemas
estratégicos e de recursos (BERTI, 2001. p.42).
Para se identificar, analisar e solucionar problemas, deve-se obedecer os passos
descritos a seguir:
•

Análise da situação atual da empresa;

•

Identificação dos problemas básicos;

•

Estabelecimento de uma relação sintoma/causa/efeito para os problemas

detectados;

•

Escolha de alternativas de ação mais viáveis e,

•

Elaboração de um plano de ação.

2.2 Retrospectiva histórica dos bancos

0 modelo bancário trazido ao Brasil em 1808 pelo Império, como conseqüência da

chegada da família Real Portuguesa, foi o Europeu, nele entendiam-se como atividades
básicas de um banco as operações de depósitos e empréstimos. Outros serviços praticamente
inexistiam. (FORTUNA, 2000. p.42)

Assim, surgiu em 12 de outubro de 1808, o primeiro Banco Nacional: o Banco do
Brasil. Esse banco tinha não s6 as funções de emissor de moeda, receptor de depósitos de
recursos oficiais, como também atuava em operações mercantis.
Durante todo o período colonial e inicio do período imperial, considerando-se o
Primeiro Império, o único banco existente no pais era o Banco do Brasil. Apesar de apresentar
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diversas dificuldades ao longo desse tempo, essa instituição sempre foi socorrida pelo
governo por se tratar de seu maior financiador. Houve algumas tentativas de constituir
instituições privadas que pudessem fornecer crédito a alguns setores, como a agricultura, no
entanto nenhuma teve sucesso.
Somente durante o Segundo Império, a iniciativa bancária se desligou totalmente do
governo, obtendo lançamento de instituições privadas e estrangeiras.
Com a república, o pais apresentou uma melhora considerável em sua vida
econômica financeira. A expansão da cultura do café, o inicio da industrialização e aumento
da urbanização, possibilitou o crescimento dos bancos. 0 constante comércio internacional de
café trouxe ao Brasil, bancos ingleses e norte-americanos. Também nessa época surgiram
alguns bancos estaduais, que tinham como objetivo principal o financiamento da indústria e
da agricultura.
O período que se seguiu foi marcado pela expansão da rede bancária. A Segunda

Guerra Mundial, além de criar estímulos ao processo industrial brasileiro, trouxe também
como conseqüência a nítida consciência de que um organismo como um Banco Central, era
extremamente necessário.
Com o decreto-lei de n° 7.293 foi criada a SUMOC (Superintendência da Moeda e do
Credito) que exercia o controle do mercado monetário, e também foi criado o depósito
compulsório como instrumento de controle do volume de crédito e dos meios de pagamento.
Inúmeros bancos encerraram suas atividades, solidificando o sistema financeiro
nacional. Nesse mesmo período surgiu a preocupação sob a expansão do número de
estabelecimentos bancários e sobre o grande fluxo de papel-moeda. Com isso surgiu a
necessidade de uma reestruturação do setor bancário. 0 governo constituiu uma comissão
para preparar um projeto de reforma bancária
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A reforma bancária, Lei n°4.595 de 31/12/64 fez com que os bancos ficassem com o
segmento de capital de giro e outras operações de curto prazo. Existindo as empresas de
crédito, financiamento e investimento desde 1959, criaram-se os bancos de investimento, em
1965 e as associações de empréstimo em 1959. 0 novo sistema financeiro nacional passou a
ser controlado pelo Conselho Monetário Nacional. 0 Banco Central criado absorveu a
SUMOC e incorporou a Carteira de Redescontos e a Caixa de Mobilização Bancária do
Banco do Brasil. Incorporou também as funções de Carteira de Câmbio do Banco do Brasil.
A estrutura atual do sistema financeiro resulta, portanto, dessa reforma institucional
do biênio 64/65, que criou o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, além
da regulamentação das diferentes instituições de intermediação. (FORTUNA, 2000. p.43)

2.2.1 Função social dos bancos

Os Bancos possuem duas funções básicas, de acordo com Fortuna (2000. p.43):
•

A prestação de serviços, onde para atrair sempre um maior numero de clientes

os bancos passaram a ofertar serviços como: cheque especial, cartão de crédito, ordens de
pagamento, depósitos a prazo fixo, etc. e,
•

A arrecadação de t ributos e beneficios, como pagamento de água, luz, telefone.

2.2.2 Sistema financeiro nacional

Até 1964, o Sistema Financeiro Nacional carecia de uma estruturação racional
adequada As necessidades e carências da sociedade como um todo e a partir de então, foi
editada uma série de leis que possibilitou esse reordenamento (FORTUNA, 2000. p.45).
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A seguir sera conceituada a estrutura atual do sistema financeiro nacional, suas
autoridades, instituições financeiras — o MNI, instituições financeiras monetárias, instituições
financeiras não monetárias e, instituições auxiliares do mercado financeiro.

2.2.3 Estrutura atual

Uma conceituação bastante abrangente de sistema financeiro poderia ser de um
conjunto de instituições que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de proporcionar
condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e
investidores. 0 mercado financeiro, onde se processam essas transações, permite que um
indivíduo ou empresa sem perspectiva de aplicação, em algum empreendimento próprio, da
poupança que é capaz de gerar, seja colocando em contato com outro, cujas perspectivas de
investimentos superam as respectivas disponibilidades de poupança (FORTUNA, 2000. p.45)

2.2.4 Autoridades

Existem as monetárias e as de apoio. (Ross, Westerfield e Jaffe, 1995. p.37)
Monetárias:
•

0 Conselho Monetário Nacional (CNM) e,

•

0 Banco Central do Brasil (BC ou Bacen).

De Apoio:
•

Comissão de Valores Imobiliários;

•

Banco do Brasil — BB;

•

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES;

•

Caixa Econômica Federal — CEF ou Caixa e,
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•

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional — CRSFN.

2.2.5 Instituições financeiras — o MNI

Podemos agrupar as instituições financeiras, segundo Fortuna (2000. p.47), pela
peculiaridade de suas funções de crédito, em segmentos a saber:
•

Instituições de crédito á curto prazo: Bancos Comerciais, Caixa Econômica,

Bancos Cooperativos/ Cooperativas de Crédito, e Bancos Múltiplos com Carteira Comercial.
•

Instituições de Crédito de Médio e Longo Prazo: Bancos de Desenvolvimento,

Bancos de Investimento, Caixa Econômica, Bancos Múltiplos com carteiras de investimento e
desenvolvimento, Sociedades de Crédito ao Micro-empreendedor, e Agencias de Fomento.
•

Instituições de Crédito para Financiamento de Bens de Consumo Duráveis:

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento — Financeiras, Caixa Econômica, e
Bancos Múltiplos com Carteira de Aceite.
•

Instituições de Crédito Imobiliário: Caixa Econômica Federal, Associações de

Poupança e Empréstimo, Sociedade de Crédito Imobiliário, Companhias Hipotecárias, e
Bancos Múltiplos com Carteira Imobiliária.
•

Instituições de Intermediação no Mercado de Capitais: Sociedades Corretoras,

Sociedades Distribuidoras, Bancos de Investimento, Bancos Múltiplos com Carteira de
Investimento, e Agentes Autônomos de Investimento.
•

Instituições de Seguro e Capitalização: Seguradoras, Corretoras de Seguros,

Entidades Abertas de Previdência Provada, Entidades Fechadas de Previdência Privada e,
Sociedades de Capitalização.
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•

Instituições

de Arrendamento Mercantil — Leasing: Sociedade de

Arrendamento Mercantil e Bancos Múltiplos com Carteira de Arrendamento Mercantil.
(FORTUNA, 2000. p.48).

2.2.6 Instituiçães financeiras monetárias

São as instituições que possuem depósitos à vista e, portanto, multiplicam a moeda

(Ross, Westerfield e Jaffe, 1995. p.39):
•

Bancos Comerciais — BC;

•

Caixas Econômicas — CE;

•

Bancos Cooperativos — BCo e,

•

Cooperativas de Crédito — CC.

2.2.7 Instituições financeiras não-monetárias

Denominam-se por instituições financeiras não-monetárias aquelas que captam
recursos através da emissão de títulos para emprestar e, portanto, interrnediam a moeda (Ross,
Westerfield e Jaffe, 1995. p.40):
•

Bancos de Desenvolvimento — BD;

•

Bancos de Investimento — BI;

•

Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento — Financeiras;

•

Sociedade de Crédito ao Microempresdrio — SCM;

•

Companhias Hipotecárias — CH;

•

Sociedade de Crédito Imobiliário — SCI e,

•

Associações de Poupança e Empréstimo — APE.
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2.2.8 Instituições auxiliares do mercado financeiro

As instituiçaes auxiliares do mercado fi nanceiro, de acordo com Fortuna (2000.
p.50), são:
•

Sociedades Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários — CCVM;

•

Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários — DTVM;

•

Sociedade de Arrendamento Mercantil (Leasing);

•

Agencias de Fomento ou Desenvolvimento — AF;

•

Investidores Institucionais — II e,

•

Bancos Múltiplos — BM.

2.2.9 Sociedades de crédito, financiamento e investimento —financeiras (SCFI)

Sua função, segundo Fortuna (2000. p.50), é financiar bens de consumo duráveis por
meio do popularmente conhecido "crediário" ou crédito direto ao consumidor (CDC).
As sociedades de crédito, financiamento e investimento não podem manter contas
correntes e seus instrumentos de captação restringem-se h colocação de letras de cambio (LC),
que sio títulos sacados pelos fi nanciamentos e aceitos pelas financeiras para colocação junto
ao publico. (FORTUNA, 2000. p.50)
Na esfera das financeiras, giram também as chamadas promotoras de vendas,
constituídas em geral, sob a forma de sociedades civis, servindo de elo entre o consumidor

final, o lojista e a financeira, por meio de contratos específicos, em que figuram com poderes
especiais. (Fortuna, 2000)
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Para Assaf e Martins (1992, p.22), as principais operações das sociedades de crédito,
financiamento e investimento são: os fmanciamentos, refinanciamentos, cessão de crédito,
repasses e operações mo mercado interfinanceiro.
Os financiamentos podem ser classificados em três grandes grupos:
•

Financiamento Direto ao Usuário (CDC)

•

Financiamento ao usuário com interveniência: abertura de crédito, concedida

pela Sociedade Financeira, a uma empresa comercial vendedora, ou prestadora de serviços
visando o financiamento de clientes para aquisição a vista de bens ou serviços.
•

Financiamento de prestação de serviço: objetiva financiar o usuário final de

serviços, como: turismo, módico hospitalar, odontológica, etc.
O Refinanciamento se processa a partir de operações de vendas a prestação a usuário
ou consumidor final, ou mediante operações de contratos de arrendamento mercantil
realizados por Sociedades de Arrendamento Mercantil.
A cessão de crédito representa uma operação de aquisição de direitos creditórios.
Basicamente, sic) duas as partes envolvidas na operação de cessão de crédito: a cedente de
transfere um ativo e a cessionária, que recebe o direito alienado pela cedente.
0 mercado interfinanceiro prevê a realização de operações de trocas de
disponibilidade de recursos entre instituições financeiras. (ASSAF e MARTINS, 1992. p30).
Através do livre mecanismo de oferta e procura de recursos é estabelecida a taxa de
juros do mercado interfinanceiro, ou seja, a remuneração das operações realizadas.
Escrituralmente são negociados títulos denominados de certificados de depósito
interfinanceiro — CDI, sendo o sistema controlado através da CTIP — Central de Títulos
Provados, a qual deve registrar e liquidar financeiramente casa operação realizada.

25

2.2.10 0 Financiamento ou Crédito Direto ao Consumidor (CDC)

O CDC é basicamente: "um contrato de abertura de crédito entre uma SCFI e um
consumidor ou usuário final" (ASSAF e MARTINS, 1992 p.23).
O financiamento para a aquisição de bens duráveis, característica dessa modalidade
operacional, tem como principal garantia à alienação fiduciária de objeto financiado. (ASSAF

e MARTINS, 1992. p.25).
No entanto, ressalvados os casos previstos nas normas e instruOes pertinentes a
sociedade financeira, poderá a seu critério, dispensar a alienação fiduciária em garantia.
Como bens duráveis, Moura (1989, p.73) cita:
•

Veículos;

•

Condicionadores de ar;

•

Aparelhos de DVD;

•

Freezers;

•

Televisores;

•

Computadores;

•

Refrigeradores e,

•

Lavadoras de rupas.

0 bem assim adquirido, sempre que possível, serve como garantia da operação.
Ficando à Financeira vinculado pela figura jurídica da alienação fiduciária pela qual o cliente
transfere a ela a propriedade do bem adquirido com o dinheiro emprestado, até o pagamento
total de sua divida. (FORTUNA, 2000. p.53)
Sendo assim, alienação fiduciária é a transferência temporária do domínio de bem
móvel ao credor, em virtude contrato, para garantia de divida. 0 credor conserva o domínio
do bem alienado até a liquidação da divida garantida. (MOURA, 1989. p.73).
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O prazo do CDC varia de três a 24 meses e, normalmente, financia de 50 a 80% do

valor do bem. As taxas são pré-fixadas para operações acima de 30 dias, vinculadas a IR e is
taxas de juros praticadas no mercado, no caso de operações acima de quatro meses, não
podendo ser vinculada à variação cambial. (FORTUNA, 2000. p.55)

2.3 Fundamentos de crédito

Dentro dos fundamentos de crédito serão descritos os conceitos de crédito, as
politicas de crédito e a análise de crédito adotada para a se obter recursos financeiros, serviços
ou mercadorias.

2.3.1 Conceitos de crédito

O crédito pode ser entendido como a transferência de recursos de uma empresa para

o cliente, mediante a promessa de pagamento futuro, de modo que o mesmo possa adquirir
produtos ou serviços. (ANGELO e SILVEIRA, 2000. p.271).
Crédito é confiança. Confiança em uma pessoa que hoje se compromete a cumprir
uma obrigação futura. As obrigações de cunho pecuniário, por meio de crédito,
agilizam as atividades econômicas, principalmente pelo fato de uma empresa
satisfazer hoje uma necessidade, pagando seu prep no futuro. (FILHO, 1990. p.73).

Segundo Silva (1998, p.22), a palavra crédito tem vários significados, dependendo do
contexto do qual esteja tratando.
Em finanças, o vocábulo crédito define um instrumento de política financeira a ser
utilizado por uma empresa comercial ou industrial na venda a prazo de seus produtos por um
banco comercial, por exemplo, na concessão de empréstimo, financiamento ou fiança.
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Figura 01: Ciclo do credito
Fonte: http://www.creditoerisco.com.br/new/credito.asp

Já para Camargo (1966, p.22), "conseguir crédito é obter a transferência para si
mesmo de mercadorias, corn obrigação (expressa de vários modos, segundo diferentes hábitos
e circunstâncias) de devolver uma quantia equivalente, em uma determinada data futura".
"Crédito é uma palavra que deriva de credere: expressão latina que significa confiar
ou acreditar". (TAVARES, 1988. p.15).
0 aspecto confiança constitui um dos fatores preponderantes na determinação da
extensão de análise para concessão de crédito.
Por credito entende-se a concessão de permissão por uma entidade a outra para obter
a posse de alguma coisa possuída pela primeira, sem pagamento no momento , no ato
do recebimento; qualquer transferência de bens. serviços ou dinheiro em troca de
bens, serviços ou dinheiro a serem recebidos em data futura; ou sob a forma mais
atual, transferência de dinheiro em troca de urna promessa de restituição futura.
(MOURA. 1989. p.1989).

A concessão de crédito num banco consiste em emprestar dinheiro, isto 6, colocar a
disposição do cliente determinado valor monetário, em determinado momento, mediante
promessa de pagamento futuro. A taxa de juros sera a retribuição por essa prestação de
serviço cujo recebimento pode ser antecipado, periódico, ou mesmo ao final do periódico,
juntamente com o principal emprestado. (SILVA, 1998. p.31).
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Ainda citando Silva (1998, p.23), o crédito pode:
•

Fazer com que as empresas aumentem seu nível de atividade;

•

Estimular o consumo influenciando na demanda;

•

Cumprir uma função social ajudando as pessoas a obterem moradia, bens e

até alimentos e,
•

Facilitar a execução de projetos para os quais as empresas não disponham de

recursos próprios suficientes.
Já as vantagens de manutenção de crédito, descritas pro Ângelo e Silveira (2000,
p.271), são:
•

0 crédito toma-se um fator de atração na decisão de compra dos

consumidores;
•

Dependendo das taxas de juros cobradas pode ser um grande gerador de

•

Pode ser utilizado como elemento de consolidação da marca da empresa,

receitas;

efetivação de promoções e de estreitamento de laços com o consumidor;
•

Ao possibilitar aumento das vendas, o crédito contribui para um rateio mais

rápido dos custos envolvidos na criação de uma nova filial e,
•

É fonte de uma série de informações, que se, devidamente tratadas, podem

constituir um banco de dados, importantes para orientar ações de Marketing.

2.3.2 Politicos de crédito

Políticas em administração de empresas são instrumentos que determinam padrões de
decisão para resolução de problemas semelhantes.
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Política é o que norteia as tomadas de decisão (em relação ao crédito) em um
ambiente macro em uma empresa. Na política de crédito devem estar definidas quais os
resultados que devem ser alcançados com as operações de crédito. Quais os produtos que irão
ser negociados e em quais mercados a empresa irá operar
0 objetivo básico da política de crédito é orientar as decisões de crédito em face dos
objetivos desejados e estabelecidos.
Sendo assim, Silva (1998, p.103) descreve a política de crédito como:
•

Um guia para a decisão de crédito;

•

Um regimento para a concessão de crédito, porém não concede o crédito e,

•

Uma orientação à concessão de crédito para o objetivo desejado, mas não o

objetivo em si.
As atividades de intermediação financeira e outras atividades que realizem operações
de crédito estão sujeitas a leis e normas, que influenciam na política de cada empresa. 0
Banco Central é o órgão regulador das atividades bancárias e um dos do sistema financeiro.
As empresas ao elaborarem suas políticas de crédito devem estar sempre atentas A legislação
vigente. Por exemplo: realizar operações de crédito para menores de 18 anos. Cada detalhe da
operação deve ser verificado com cuidado para que não se transgrida nenhuma lei ou que por
falta de conhecimento a empresa fique exposta a riscos desnecessários
A empresa deve definir qual é o seu público alvo (pessoas fisica, jurídicas ou ambas),
Area geográfica de atuação, quais os produtos que vai operar (leasing, CDC, FINAME etc.) e
em quais mercados vai atuar (crédito pessoal, crédito A empresa, automóveis, veículos
pesados, imobiliário etc.).
Quanto A empresa esperar ter como resultado? Quais são os objetivos de negócios
que a empresa está procurando? As respostas para estas perguntas irão influenciar muito na
política de crédito. As empresas com objetivos mais "agressivos" tendem a ter uma política de
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crédito com mais disposição a correr riscos. Podemos dizer que: 0 nível de exposição ao risco
+ resultado (retorno) esperado é o que vai nortear a política de crédito.
Na política de crédito deve estar definido quem e como sell feita a concessão. Quais
os valores que cada indivíduo ou grupo de pessoas irá poder liberar.
Com isso, ao estabelecer uma política de crédito, diversos fatores deverão ser
analisados pela organização, como:
•

Normas legais;

•

Definição estratégica do banco;

•

Objetivos a serem alcançados;

•

Forma de decisão e delegação de poder;

•

Limites de crédito;

•

Análise de crédito;

•

A composição e a formalização dos processos e,

•

A administração e o controle de crédito.

Para Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p.574), são componentes de uma política de
crédito:
•

0 termo de venda — uma empresa precisa decidir a respeito de determinadas

condições quando vende seus bens e serviços a prazo. Podem especificar o prazo de
pagamento, o desconto por pagamento à vista e o tipo de instrumento de crédito (nota
promissória, letra de cambio, aceite bancário, contrato de venda condicional);
•

Análise de crédito — ao conceder crédito uma empresa procura distinguir entre

clientes capazes de pagar e clientes que acabarão não pagando. As empresas utilizam uma
variedade de instrumentos e procedimentos para determinar a probabilidade de pagamento
pelos clientes;
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•

Políticas de cobrança — as empresas que concedem crédito devem estabelecer

uma política para cobrar os pagamentos que vencem.
A política de crédito compreende o estabelecimento de taxas de juros, prazos,
garantias, e nível de risco relacionado a cada tipo de operação. (SILVA, 1988. p.41).
O gerente de crédito tem a responsabilidade de administrar a política de crédito da
empress. Entretanto, como a importância do crédito se expressa pela influencia que
exerce em todos os setores da empresa, a política em si é normalmente estabelecida
pelo comité executivo: presidente e os vice-presidentes a cargo de Finanças .
Marketing e Produção. (WESTON e BRIGMAM, 2000. p.438).

Cada financeira possui uma filosofia e estratégia própria no que diz respeito a melhor
maneira de operar a concessão de crédito. A estratégia de operação é estabelecida pela
Diretoria e pela cúpula de executivos, sendo executadas pelos funcionários. Para obter
orientação especifica, no sentido de conceder crédito, os encarregados de financiamentos
devem consultar a política de sua financiadora. É ela que estabelece as condições segundo os
quais os ativos da financeira devem ser empregados (JUNIOR, 2004. p.20)
Conceder créditos sem parâmetros pode ocasionar grandes prejuízos para o
concessor. É importante também avaliar a situação econômica vigente, bem como as políticas
de credito da concorrência. (JUNIOR, 2004. p. 20)
De acordo com Weston e Brigtnam (2000, p.438), a política de crédito consiste em
quatro variáveis:
•

O período de crédito — a extensão de tempo que os compradores recebem para

pagar suas compras;
•

Os padrões de crédito — se referem à força financeira minima dos clientes a

créditos aceitáveis e a quantia de crédito disponível para diferentes clientes;
•

A política de cobrança — é medida por sua rigidez ou frouxidão no

acompanhamento das contas de pagamento lento;
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•

Quaisquer descontos dados por pagamento antecipado, incluindo-se a quantia

de desconto e o período.

2.3.2.1 Decisão de crédito e alçadas

A tomada de decisão pode ser entendida como a escolha entre alternativas. Ao se
tomar uma decisão, escolhendo entre alternativas, haverá um impacto sobre o objetivo que se
pretende atingir.
Uma vez tomada decisão de conceder o crédito, o administrador não encerrou o
processo decisório, é necessário tomar outras decisões, como as relativas à cobrança, por
exemplo.
Numa instituição financeira, a decisão de credito está diretamente relacionada a
diversos outros fatores, tais como: taxas, prazos e garantias.
Em cada organização, hi os níveis de tomada de decisão, isto 6, cada indivíduo
decide dentro de sua alçada, segundo sua posição hierárquica. Não tomar decisão dentro de
sua alçada é tão grave quando tomar decisão que nib lhe compete. (SILVA, 1988. p.82).
As alçadas sip os limites de credito, delegados pelas instituições aos órgãos e pessoas
gestores de crédito, para decidir (aprovar ou recusar) sobre operações de credito
(empréstimos, financiamentos e fianças) sem a necessidade de aprovação de
superiores. (SILVA, 1998. p.111)

Um dos objetivos principais dos níveis de liberação de crédito, ou alçadas, é permitir
agilidade nas decisões do crédito auxiliar a área comercial para assim competir com os
concorrentes de forma mais igual, mantendo um grau de segurança desejado. (JUNIOR, 2004.
p. 38)
De acordo com Silva (1998, p.111) uma das principais preocupações da Política de
Crédito está relacionada aos poderes de decisão para a concessão de crédito a clientes, a
forma de dividida em:
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•

Alçada Individual: é aquela atribuida a um individuo em decorrência do cargo

que ocupa na organização. Pode compreender desde a alçada de um gerente até a alçada do
presidente do Banco.
•

Alçada Conjunta: ocorre quando duas ou mais pessoas podem assinar

conjuntamente. Pode ocorrer de cada uma delas ter uma alçada individual e, A medida que
forem sendo acrescentadas mais assinaturas, vai aumentando o poder de aprovação de crédito.
•

Alçada Colegiada: conhecida também como Comitê de Crédito. Nessa

categoria, pode haver desde comitês, formados pelos gerentes, passando por comitês
formados por membros das divas técnicas de crédito, com ou sem participação da area
comercial, até ao comitê máximo do qual pode participar até o presidente do Banco. A forma
de uma aprovação colegiada também tem suas variações, podendo ser por unanimidade, por
maioria simples, ou por outro critério na Política de Crédito. Perde a essência de sua
finalidade quando um membro isoladamente tenha poder de aprovação ou veto, especialmente
quando esse elemento tenha interesse pessoal ou comercial na consecução do negócio.

2.3.3 Análise de crédito

A análise de crédito consiste em atribuir valores à um conjunto de fatores que
permitam a emissão de um parecer sobre determinada operação de crédito.
Para cada fator individual emitimos um valor subjetivo (positivo ou negativo) para
este. Se o conjunto de fatores apresentar valores positivos em maior número que os negativos,
a tendência é que o parecer seja favorável a concessão do crédito.
Ao conceder crédito uma empresa procura distinguir entre clientes que tenderão a
pagar e clientes que não pagarão. Há virias fontes de informação disponíveis para determinar
o crédito merecido por um cliente. (ROSS, WESTERFIELD e JAFF, 1995. p.580).
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0 objetivo do processo de análise de crédito 6 o de averiguar a compatibilidade do
crédito solicitado com a capacidade financeira do cliente. Entre as atribuições dos bancos,
uma importante tarefa consiste na análise, prefixação, monitoramento de riscos de crédito,
baseadas em informações concretas dos clientes.
A análise de crédito envolve a habilidade de fazer uma decisão de crédito, dentro de
um cenário de incertezas e constantes mutações e informações incompletas. Esta
habilidade depende da capacidade de analisar logicamente situações, não raro,
complexas, e chegar a uma conclusão clara, prática e factivel de ser implementada.
(SCHRINCKEL, 1994. p.15).

A adequada análise de crédito é crucial para a atividade bancária ao possibilitar a
redução do risco de crédito, após a identificação dos pontos fortes e fracos de clientes
prospectivos e de clientes com relacionamento já inicializados em concessões de crédito. A
identificação do risco de crédito é essencial para a tomada de decisão, classificação de risco e
prefixação do empréstimo.
Ressalta-se ainda, que segundo Schrickel (1994, p.16), as técnic as especificas de
análise variam com a situação peculiar que se tem a frente, porem tomar uma decisão dentro
de um contexto incerto, em constante mutação, e tendo em mãos um volume de informação
nem sempre suficiente é extremamente dificil.
Com base nisto, Silva (1998, p.29) diz: "que os bancos, em geral, tendem a ter
critérios rigorosos na concessão de crédito, pois os prejuízos decorrentes do não recebimento
de uma operação de crédito, representará uma perda do montante emprestado".
Para Junior (2004. p.24), o funcionário que reconhece os objetivos do cliente
encontra-se em posição de sanar qualquer tipo de mal entendido que surja por parte deste.
Assim, os serviços prestados pela financeira são um fator importante para o tomador.
Os funcionários encarregados de realizar o financiamento devem estar capacitados
para reconhecer que o cliente pode alimentar expectativas quanto ao atendimento de uma
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solicitação de crédito que difere daquilo que um funcionário de outra Area considera uma
política prudente de financiamentos (JUNIOR, 2004. P.24)
Os clientes, freqüentemente, refletem sobre a sua necessidade de empréstimos antes
de procurar a financeira para solicitar o crédito. Depois de muito analisar as suas
verdadeiras necessidades e condições, eles podem ter dificuldades para compreender
o porque deve ser entrevistado, esperai - que seus credores sejam consultados e
fornecer demonstrativos financeiros para serem analisados. Do ponto de vista do
cliente, essas etapas significam apenas uma demora em relay -do ao processamento de
seu pedido, pois o funcionário de financiamentos pode agir com rapidez em relação a
uma solicitação de empréstimo e obter todas as respostas necessárias para a decisão
de crédito. (JUNIOR, 2004. p.25).

Desse modo, o objetivo fundamental do tomador nem sempre corresponde ao fim da
financeira que 6, também, emprestar seus fundos com a maior prudência e segurança possível.
Os encarregados de empréstimos bem sucedidos saberão reconhecer as perspectivas do cliente
e, ao mesmo tempo, fornecer explicações sobre como funciona o processo de empréstimos,
assim como as informações necessárias para que ele se concretize, o por quê são
indispensáveis e quais as conseqüências do não cumprimento dos termos de financiamento.
(JUNIOR, 2004. p.25).
Ross, Westerfielf e Jaff (1995, P. 580-581) descrevem as informações que
comumente utilizadas para avaliar o crédito de um cliente:
•

Demonstrações Financeiras;

•

Relatórios de crédito com histórico de pagamento do cliente junto à outras

empresas;
•

Bancos e,

•

A experiência de pagamento do cliente com a própria empresa.

Como ferramentas de análise, através do qual sera identificado o perfil do cliente e
feitas as confirmações necessárias
•

a concessão de crédito estão:

A ficha cadastral — seu objetivo é definir os atributos do cliente à fixação do

limite de crédito
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•

A visita ao cliente e,

•

0 credit scoring.

Silva (1998, p.145) prescreve que "a matéria prima para a decisão de crédito é a
informação, a obtenção de informações confiáveis e o competente tratamento das mesmas
constituem uma base sólida para uma decisão de crédito segura".

2.3.3.1 Ficha Cadastral

"Quan do se pensa em obter financiamentos ou empréstimos, a primeira lembrança e

preocupação que chegam ao interessado é a necessidade do cadastra, exigência inicial de
qualquer agente financeiro". (MOURA, 1989, p.17).
A ficha cadastral é o ponto de partida para uma análise de crédito, nela devem estar
contidas as informações que irão permitir a emissão de um parecer sobre uma operação de
crédito. A ficha cadastral deve ser elaborada de maneira objetiva, fazendo que o
preenchimento desta seja simples e rápido.
Todas as informações pedidas na ficha cadastral devem ter uma utilidade, ou seja, se
a informação não vai servir para auxiliar a emissão do parecer, não deve ser posta na ficha
cadastral.
Em virtude de eventuais consultas futuras para a concessão de crédito, os dados
cadastrais deverão ser o mais completo possível. Deverão, porém, conter o
estritamente necessário para não comprometer sua operacionalização. Salvaguardamse assim os conceitos de execução e segurança. (LEON', 1997. p.22).

comum vermos fichas cadastrais com espaços mínimos para o proponente e/ou
avalista preencherem, tal fato faz com que estes tenham que abreviar palavras (as abreviações
nem sempre obedecem is regras da lingua portuguesa, o que dificulta o entendimento),
começar a frase ou palavra com um tamanho de letra e terminar com um rabisco ilegível.
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Resumindo não há como identificar os dados que foram postos em determinados campos da
ficha.
Devemos, ao elaborar a ficha cadastral, procurar ser o mais claro possível,
escolhendo bem os termos que irão dar os nomes aos campos que irão ser preenchidos.
Exemplo: Filiação: Pai / Mãe. Sempre que pensarmos que um termo utilizado na ficha
cadastral pode dar margem a erros de interpretação, devemos trocá-lo ou por um sinônimo ao
lado.
Nas empresas/ instituições que utilizam as "propostas eletrônicas", ou seja, sistemas
informatizados que registram os dados da ficha cadastral. A ordem de distribuição nos
campos na tela do computador deve seguir uma ordem mais próxima possível da ordem
apresentada na ficha cadastral em papel, para facilitar o trabalho de digitação. Isto quando os
dois tipos de propostas (papel e eletrônica) existirem.
Muitas empresas/instituições utilizam o credit score como ferramenta de concessão
de crédito, nesta situação é importante que todos os dados que pontuam no credit score
estejam presentes em forma de campos para serem preenchidos na ficha cadastral, parece
óbvio, mas algumas instituições já montaram fichas cadastrais e esqueceram de colocar
campos com dados que eram pontuados no credit score.
Na ficha cadastral poderá ou não estar incluída uma proposta de crédito. A proposta
de crédito, mesmo tendo campos em comum com a ficha cadastral, tem uma outra finalidade.
Algumas instituições unificaram ambas em um único formulário.
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2.3.3.2 Visita ao cliente

Como garantia da veracidade das informações contidas na ficha cadastral, o analista
de crédito pode solicitar para a aprovação do mesmo, a visita ao cliente pela Area de vendas,
que assumirá a responsabilidade pelo parecer das informações apresentadas.
As visitas a clientes permitem o conhecimento mais de perto do cliente e de suas
instalações, fornecendo subsídios para oportunidades de negócios e para avaliação de risco.
Constituem também uma oportunidade para fortalecimento das relações

e para

acompanhamento de crédito. A visita ao cliente, conforme Silva (1998, p.168), ou potencial
cliente compreende três fases principalmente:
•

0 planejamento;

•

A realização;

•

0 acompanhamento
0 planejamento define de forma clara o objetivo da visita. Fatores como conquista do
cliente, fechamento de negócios, obtenção e complementação de informações
financeiras ou cadastrais, renegociação de divida, acompanhamento e manutenção de
relacionamento podem justificar a visita. (SILVA, 1998. p.169).

Fatores como cumprimento de horário, apresentação e postura pessoal, preparação
dos assuntos a serem discutidos e das informações e documentos a serem solicitados,
conhecimento dos produtos e serviços do banco, sinceridade e transparência devem fazer
parte do processo de realização da visita para conquistar a confiança e respeitabilidade do
cliente.
"A visita ou entrevista deve ser também uma oportunidade para esclarecimento de
duvidas sobre as demonstrações financeiras, bem como para solicitar sua atualização e outros
documentos que sejam necessários, como relação de faturamento, por exemplo". (SILVA,
1998. p.170).
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0 acompanhamento compreende, do ponto de vista do banco, agendar tudo que tenha
sido combinado com cliente para dar resposta ao mesmo, sobre eventuais questões que
tenham sido levantadas.
No relatório na vista, ou in loco deve constar:
•

Cabeçalho sucinto com identificação do cliente;

•

Objetivo da visita;

•

Pessoas que efetuaram a visita;

•

Pessoas contatadas;

•

Resultados alcançados;

•

Itens para acompanhamento;

•

Data e assinatura.

Todas as informações sio de responsabilidade da pessoa que efetuou a visita, e tem
relevância significativa aprovação ou não de um crédito.

2.3.3.3 Credit-Scoring Systems

Embora a maioria das decisões de crédito sejam subjetivas, muitas empresas
empregam um sofisticado método estatístico chamado análise discriminante múltipla (ADM)
para avaliar a qualidade do crédito. A ADM é semelhante à análise de regressão múltipla. A
variável dependente 6, em essência, a probabilidade de inadimplência e as variáveis
independentes sio fatores associados à força financeira e á capacidade de liquidar a divida se
for concedido crédito. Os modelos de ADM são formados para classificar a qualidade do
crédito baseados em variáveis consideradas importantes para diferenciar clientes de crédito
potencialmente bons de clientes potencialmente maus. (WESTON e BRIGHAM, 2000.
p.439).
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A análise descriminante como o credit scoring 6 uma técnica estatística de dados
aplicável a todos os processos que impliquem em uma decisão do tipo bom/mau,
sucesso/fracasso, excesso/falta, etc. Basicamente, significa levantar situações
passadas e mediante tratamento matemático, encontrar um modelo de comportamento
que nos habilite a tomar decisões em curto prazo. (SANTOS, 2000. p.107)

0 Credit Scoring é uma ferramenta muito útil para a avaliação da qualidade de
crédito de Pessoas Físicas e Jurídicas. Pela ponderação de diversos fatores o sistema classifica
as pessoas fisicas em duas categorias principais: as que, potencialmente têm condições para
honrar o empréstimo concedido e as que, potencialmente, não reinem tal condição. Mediante
a inclusão de diversas informações no sistema, ele em poucos segundos, di uma resposta
quanto i aprovação ou não do crédito.
Os sistemas de pontuação de crédito, credit scoring, podem ser encontrados em
praticamente todos os tipos de análise de crédito, desde crédito ao consumidor até
empréstimos comerciais. A idéia é essencialmente a mesma: a pré identificação de
fatores-chave que determinam a probabilidade de inadimplencia, e sua combinação ou
ponderação para produzir uma pontuação quantitativa. (SAUNDERS, 2000 p.13).

Uma grande vantagem de um sistema de credit scoring ADM é que a qualidade de
crédito de um cliente é expressa em um único valor numérico, em vez de mostrar uma
avaliação subjetiva de vários fatores. Essa 6 uma enorme vantagem para uma grande empresa
que precisa avaliar muitos clientes, em diversos locais, e emprega muitos funcionários
diferentes na análise, pois, sem um procedimento automatizado, a empresa mal teria tempo de
aplicar todos os padrões de igualdade a todos os solicitantes de crédito. Portando a maioria
das empresas de cartão de crédito, financeiras, lojas de departamento, e etc, usam o credit
scoring para determinar quem obtém o crédito e quando. (WESTON e BRIGHAM, 2000.
p.439).
Para Blatt (1999, p.111), a qualidade da informação 6 fundamental para a análise da
operação, portanto, é imprescindível o correto e completo preenchimento do cadastro do
cliente, pois através destes dados o credit scoring, definirá o limite de crédito de acordo com
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o perfil sócio-econômico, bem como as restrições que ele possui no comércio ou em outras
instituições.
Conclui-se que no processo de analise de crédito, a determinação do risco total deve
considerar todas as informações relacionadas com a situação financeira do cliente uma vez
que a análise conjunta dos dados possibilitará a realização de tomadas de decisões mais
precisas. (JUNIOR, 2004. p. 33).

2.4 Risco nas decisões de crédito

Quando uma pessoa, ou uma empresa decide conceder crédito a outra pessoa ou
empresa, esta tomando uma decisão que envolve incerteza e risco. Simplificadamente, a
diferença, descrita por 'Angelo e Silveira (2000, p.272), entre incerteza e risco pode ser
explicada da seguinte maneira:
•

Situação de incerteza: ocorre quando não é possível prever os resultados de

terminado evento. Apenas sabe-se que seu resultado pode variar, em função de fatores sobre
os quais não temos controle.
•

Situação de risco: apesar do resultado de determinado evento ser, incerto,

existem formas de mensurar a probabilidade de seus possíveis resultados. Essa mensuração
pode ser feita com base em séries de dados históricos ou em consultas a especialistas e
permite associar uma probabilidade ocorrer.
"Na Area financeira, o risco e a incerteza estão presentes em um grande numero de
decisões dos executivos que, em seu conjunto, podem levá-lo ao fracasso ou ao sucesso e,
com ele, a própria empresa". (SECURATO, 1996. p.21)
A conceituacio de risco, embora lidemos com ele todos os dias, é muito dificil. Além
disso, existe uma grande dificuldade em estabelecermos a aversão ao risco. Situações
que podem parecer de alto risco para uma pessoa poderão ser consideradas de risco
aceitável para outras. Esta variedade de posturas em relação ao risco é que permite,
muitas vezes, a ocorrência de negócios. As diferentes perspectivas, geradas por
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diferentes conjuntos de informações, é que estabelecerão o nível de risco de urn
evento. (SECURATO, 1996. p.2'7).

Risco é grau de incerteza associado a um investimento. Quando maior a volatilidade
dos retornos de um investimento, maior será o seu risco. Riscos pequenos estão associados a
retornos baixos e riscos grandes a retornos altos. (GROPELLI e NIKBAKHT, 2002. p.73)
Cada vez que um banco concede um empréstimo ou financiamento está assumindo o
risco de não receber, ou seja, o cliente pode não cumprir a promessa de pagamento.
As razões que levam o cliente ao não cumprimento da promessa podem estar
relacionadas ao seu caráter, a sua capacidade de gerir os negócios, aos fatores
externos adversos ou a sua incapacidade de gerar caixa. (SILVA, 1997. P.55).

A formalização do acordo de crédito por meio de um contrato bem elaborado é uma
condição fundamental para assegurar ao credor o direito de receber, independente da vontade
do devedor de pagar. Diante disso o analista, ao examinar uma proposta de crédito, está atento
is diversas variáveis relacionadas ao risco do cliente e da operação. Estará buscando
informações relativas ao passado do cliente, ao presente e ao futuro quanto i capacidade de
pagamento.
A boa qualidade da carteira de crédito do banco 6, seguramente, um fator de
segurança para seus acionistas e para seus depositantes.
De acordo com Saunders (2000, p.9), os fatores potenciais e os sistemas especialistas
que os analistas de crédito poderiam examinar para identificar o risco para a concessão do
crédito são infinitos; entretanto, um dos sistemas especialistas mais comuns, os cinco "C" do
crédito, oferece compreensão suficiente. 0 analista avalia estes cinco fatores-chaves, atribui
peso a cada um subjetivamente, e chega a uma decisão de crédito:
•

Caráter - refere-se i disposição do cliente pra cumprir com suas obrigações

(pontualidade, protestos e outros desabonos e convênios e fontes de informação);
•

Capacidade — refere-se i habilidade, á competência empresarial do individuo

ou grupo de indivíduos e ao potencial de produção, administração e comercialização da
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empresa (decisões estratégicas da empresa, estrutura organizacional da empresa e idade da
empresa);
•

Capital — refere-se Ls reservas financeiras, ou situação econômico-financeira

do cliente no que diz respeito aos seus bens e recursos possuidos para saldar seus débitos;
•

Collateral (Garantia Real) — é a capacidade do cliente em oferecer garantias

complementares. A garantia é uma espécie de segurança adicional e, em alguns casos, a
concessão de crédito, precisará dela para compensar as fraquezas decorrentes dos outros
fatores de risco e,
•

Condições — Sao os fatores externos e macro-econômicos; o estado do ciclo

de negócios; um elemento importante na determinação de exposição a risco de crédito,
especialmente para setores que dependem de ciclos (sensibilidade dos ramos de atividade,
influencia do ramo de atividade, sazonalidade do produto, moda, essencialidade, porte da
empresa e região geográfica).
Existem outras maneiras de se medir o risco com maior consistência e maior
objetividade como: os sistemas de classificação e os sistemas de pontuação de crédito (Credit
Scoring), este ultimo visto anteriormente como ferramenta de análise de crédito.

2.5 A Inadimplência e as políticas de cobrança

Segundo o dicionário, o termo inadimplente refere-se ao devedor que inadimple, que
não cumpre no termo convencionado suas obrigações contratuais. De acordo com essa
definição, qualquer atraso, mesmo que por um dia, colocaria o consumidor na condição de
inadimplente. Entretanto, as empresas e as instituições possuem critérios próprios para
considerar uma pessoa inadirnplente. (ANGELO e SILVEIRA, 2000. p. 273).
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De acordo com Schrickel (2000, p.54), "ao termo inadimplência podem ser
atribuidos aos atrasos no pagamento de crédito e ou perdas definitivas com o não recebimento
do crédito", sendo que as duas categorias de inadimplência são consideradas relevantes.
A inadimplencia apresenta-se de várias formas, não s6 no pagamento de carnes de
crediário ou financiamento. Os cheques devolvidos pelos bancos por falta de fundos
(sejam eles pré-datados ou não) também causam sérios problemas As empresas. Um
critério bastante difundido, ate porque 6 utilizado em dados que são divulgados pela
imprensa, 6 o da Associação Comercial de São Paulo, que considers em atraso os
carnes cujas prestações estejam atrasadas em mais de 30 dias. (ANGELO e
SILVEIRA, 2000. p. 274).

A inadimplência possui muitas causas, mas sem duvida muitas delas estão ligadas a
fatores vinculados ao desempenho de toda economia. 0 desemprego, se elevado, contribui
para o aumento do numero de carn'és em atraso. Por outro lado, a inadimplencia, quando
elevada, também influencia na economia, provocando concordatas e falências. Além disso é
claro, o aumento do risco induz a elevação das taxas de juros, que passam a incorporar uma
taxa de risco maior.

2.5.1 Segurança e confiança

A função mais importante de uma instituição financeira, sem duvidas, é intermediar
recursos de terceiros, promovendo a captação de riquezas e poupanças, canalizando-as para
financiamento de atividades produtivas e rentáveis. Acrescenta-se a isso a prestação de
serviços que complementam a função básica dos bancos: emprestar dinheiro.
Como o Banco media recursos de terceiros, é preciso fazê-lo com segurança.
Segurança de que os recursos emprestados o foram para utilização produtiva e útil. E que, ao
fim de um certo período, tais recursos possam retornar aos bancos acrescidos de uma
remuneração compatível com seu custo operacional.
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A segurança nas operações de empréstimo é constituída por meio da analise de
crédito. Esta, por sua vez, além de técnicas especificas utilizadas, estará condicionada por
certos critérios (políticas, regulamentos, regras internas) para concessão de crédito a eventuais
pretendentes.
A atividade bancaria fundamenta-se no principio da confiança mutua dentro de seu
universo de clientes e colaboradores, e seu publico em geral. E a confiança é um sentimento,
uma convicção que se constrói ao longo do tempo, através de acontecimentos e experiências
reais, pontualidade, honestidade de depósito, comprimentos de regulamentos e compromissos
assumidos.

2.5.2 Políticas de Cobrança

A política de cobrança refere-se aos procedimentos que a empresa adota para cobrar
contas vencidas.
"Cobrança 6 o ato de obtenção de pagamento de contas vencidas. 0 administrador de
crédito acompanha a experiência de pagamento com cada cliente". (ROSS, WESTERFIELD e
JAFF, 1998, p.581).
Segundo Weston e Brigham (2000, p. 443), o processo de cobrança pode ser
dispendioso em termos tanto de gastos a partir do próprio balsa como de tempo perdido — os
clientes nib gostam de ser a uma agencia de cobrança. No entanto, pelo menos alguma
firmeza 6 necessária para impedir um prorrogamento indevido do prazo de cobrança e para
minimizar as perdas diretas. Um equilibria deve ser atingido entre os custos e beneficios de
diferentes políticas de cobrança.

46

"Vasto é o ferramental à disposição para recuperação do capital empregado. Todavia
o bom senso e a aguçada percepção deverão fazer parte do dia a dia dessa atividade".
(LEON!, 1997. p.138).
A gerencia de cadastro, crédito e cobrança deverá, não importando o tipo de atividade
e quantidade fisica de sua carteira, ter sob seu controle absoluto todos os dados,
devidamente compilados, com relatórios diários, semanais, mensais, semestrais e
anuais, com dados estatísticos em perfeito sincronismo de acompanhamento. Deve-se
lançar mão de todos os recursos disponíveis, principalmente computadores, podendo
ou não ser este acompanhamento on line, em relatórios ou mesmo em sistema manual,
pois o importante é saber interpretar e conhecer todos os indices possíveis e
imagináveis e seus graus de oscilação para tomada de medidas efetivas. (LEONI,
1997. p.139)

O Período Médio de Recebimento (PMR) mede o tempo necessário para cobrar uma
conta a receber, para determiná-lo as empresas inicialmente calculam as vendas diárias
médias. As vendas diárias médias (VMD) são iguais ao quociente entre as vendas anuais e
365.
PMR = Contas a Receber/Vendas Diárias Médias
Na prática, as empresas acompanham as vendas e as contas a receber diariamente.
Assim sendo, um período médio de recebimento pode ser calculado e comparado aos prazos
de crédito concedidos. (ROSS, WESTERFIELD e JAFF, 1998. p.581).
0 quadro de idades tabula as contas a receber por idade da conta, se alterando
durante o ano. Em termos comparativos, o PMR é uma ferramenta um pouco deficiente
porque s6 proporciona a média anual.
A empresa, segundo Ross, Westerfield e Jaff (1998), geralmente adota os seguintes
procedimentos no caso de clientes em atraso:
• Envia uma carta informando o cliente que a conta está vencida;
• Di um telefonema ao cliente;
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• Contrata uma agencia de cobrança;
• Move uma 4-do contra o cliente.

Fluxo de Cobrança
p.

Estratégia

Qitrihuiçäo

Telefone

Contat

Retorno

o

Negociação

Gestào de Acordos

r

C) Recebirnento

Baixa

I

Acompanhamentos

Figura 02— Fluxo de cobrança
Fonte: http://www.creditoerisco.com.brinew/cobranca.asp

As vezes, uma empresa pode negar-se a dar crédito adicional a clientes até que as

contas vencidas sejam pagas. Isto pode irritar urn normalmente bom e revelar conflito
potencial de interesse entre o departamento de cobrança e o departamento de vendas.
A atuação da cobrança por carta depende muito do tipo de cobrança a ser feita. Se
personalizada, deverá manter um nível elevado e mandar, mesmo antes do vencimento do
titulo, carta cobrança, corno aviso do vencimento apontando o dia, valor a ser pago, e local do

recebimento, inclusive mencionando se o titulo se encontra em seu poder ou não. Tratando-se
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de cobrança massificada, deverá mandar aviso, após seu vencimento, tão logo esgote a
autorização bancária de recebimento do titulo, em tom contundente, prometendo o devido
protesto e que na data aprazada deverá ser efetivado para não dar a impressão de mi
organização.
Dependendo do volume e do tipo de cobranças a serem efetuadas, podemos dividir a
atuação da cobrança por telefone, em informativas e contundentes, de caráter rigoroso:
•

Informativas — quando o cliente solicita qualquer informação sobre o

pagamento de algum titulo, prazo, etc. Constituem um poderoso instrumento de
posicionamento junto ao cliente ou empresa.
•

Contundentes — quando o atraso for superior à determinada data

convencionada, são mais usadas para pessoas fisicas, nas cobranças massificadas para
intimidar o cliente, de forma elegante, sem constrangimento, podendo até ser um acordo
verbal com a promessa de pagamento até determinado dia. (LEONI, 1997. p.150).
Quando falamos de na parte da cobrança a vencer sobre cobradores, fizemos uma
inserção sobre as cobranças atrasadas que deverão fazer parte do dia-a-dia, num rol
separado, porem dentro das mesmas especificações e com outras motivações, pois se
trata de um cliente já inadimplente, realçando-se, portanto, o fato de uma cobrança
contundente não conter em sua configuração geral ameaças diretas. (LEONI, 1997.
p.151)

Após ter usado todos os recursos existentes, tais como cobranças, cartas, cobranças
telefônica, cobrança por cobradores externos, protestos, registro de débito, etc., devemos nos
utilizar de cobradoras independentes, antes mesmo dos sessenta dias de vencido o titulo, para
não se perder a seqüência ou pressão constante sobre o saldo devedor. Existe a necessidade de
contratação dessas agencias, de um período de adaptabilidade aos seus moldes. Mister se faz o
contrato de prestação de serviços com clausulas de:
•

Período de permanência dos títulos na agencia;

•

Valor a ser reembolsado à empresa das cobranças realizadas;

•

Valor ou percentual a titulo de reembolso;
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•

Percentual máximo aplicado sobre o valor, a titulo de ganho;

•

Forma de cobrança e tratamento;

•

Periodicidade dos acertos dos valores cobrados;

•

Recebimento por parte dos pagamentos e,

•

Multa pesada, por não cumprimento das clausulas contratuais.

Dependo da grandiosidade da empresa, poderá ou não ter uma cobrança jurídica.
Sendo que seve ser medido o custo beneficio antes de qualquer ajuizamento de ação, pois não
adianta gastar tempo e dinheiro para recuperar um valor inferior ao questionado, sendo de
vital importância uma comparação nesta sentido.

2.5.3 Prevenção de fraudes em crédito e cobrança

Quando da organização do sistema de crédito e cobrança. Além de considerados os
aspectos que atendem à operacionalidade do sistema, deverão também ser definidos pontos
adicionais de segurança para prevenção de eventuais problemas decorrentes da prática de
fraudes, os quais, adicionados aos prejuízos causados, constituem matéria de bastante
desagrado para a administração da empresa. (TAVARES, 1988. p. 90).
Algumas das práticas mais usuais de fraude identificadas na Area de crédito e
cobrança são:
•

Aprovação indevida do pedido;

•

Aprovação indevida do limite de crédito;

•

Apropriação indébita de valores recebidos;

•

Mecanização de valores recebidos;

•

Apropriação indébita de juros recebidos;

•

Simulação de desconto na liquidação;
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•

Simulação de devedor incobrivel e,

•

Simulação de mercadoria extraviada, devolvida.

51

3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Roesch (1996) define metodologia como: a descrição de como o projeto sell
realizado, ela afirma que é a partir dos objetivos do projeto que se define o tipo de pesquisa
que é mais apropriado.
Uma metodologia bem definida mostra os métodos corretos para a coleta e análise dos
dados, o que contribui para uma apresentação mais precisa e real dos resultados.
De acordo com Costa e Barrozo (2001, p. 4), metodologia "6 a melhor maneira de
abordar determinados problemas no estado atual de nossos conhecimentos. É o estudo critico
do método. método é o caminho (conjunto de regras) para se alcançar os objetivos
planejados".
dito ainda que "quando queremos ensinar alguma coisa à outra pessoa, o fazemos
utilizando um método que pode ser eficaz ou não, porém, antes de se estabelecer um método,
é necessário que se estabeleçam os objetivos, ou aonde queremos chegar. Somente de posse
desses objetivos é que teremos condições de definir um método". (COSTA e BARROZO,
2001, p. 4).
Assim, procurou-se adotar processos metodológicos adequados em relação aos
objetivos para buscar alcançar os mesmos da melhor forma possível.
Apresenta-se, então: o tipo de estudo ou pesquisa, o universo a ser investigado, as
técnicas utilizadas para coleta de dados e as limitações do estudo.
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3.1 Tipo de estudo ou pesquisa

De acordo com Vergara (1998) no que se refere aos fins, unia pesquisa pode ser
classificada como: exploratória, descritiva, explicativa, metodológica, aplicada

e

intervencionista.
A presente pesquisa terá caráter exploratório e descritivo, pois pretende fazer um
diagnóstico organizacional da empresa BV Financeira (Filial Florianópolis), no que diz
respeito As práticas de concessão de crédito e estratégias de cobrança.
Segundo Vergara (1998, p.45): "a investigação exploratória é realizada em área na
qual hi pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não
comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa."
Já a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou
fenômeno, não tendo compromisso em explicar aquilo que descreve, embora sirva de base
para a explicação que se procura.
No que se refere aos meios de investigação, a pesquisa está classificada como sendo
bibliográfica, documental e estudo de caso. Bibliográfica, porque na fundamentação teórica
do trabalho foi feita uma investigação dos assuntos relacionados à análise de crédito e
políticas de cobrança. Documental, porque se valerá de documentos internos e do manual de

políticas e procedimentos da BV Financeira. E estudo de caso porque será focado nas areas de
crédito e cobrança onde a pesquisa procura exercer maior profundidade e detalhamento.
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3.2 Universo a ser investigado

Roesch (1996) diz que o estágio pode estar concentrado em um departamento da
empresa, ou englobar toda a organização.
0 universo do estudo de caso foram nas areas de crédito e cobrança da BV
Financeira (Filial Florianópolis), restringindo-se a linha de crédito para financiamento de
veículos e suas estratégias de cobrança.

A amos tra foi definida pelo critério da acessibilidade, "longe de qualquer
procedimento estatístico, selecionando os elementos pela facilidade de acesso a eles".
(VERGARA, 1998. p.51). Sendo composta por 4 pessoas da area de cobrança e 13 pessoas da
área de crédito, somando 17 pessoas, o que representa 34% do universo de 50 pessoas.

As informações relacionadas a este trabalho referem-se 6. situações atuais existentes
no dia-a-dia da organização.

3.3 Técnicas utilizadas para coleta de dados

Para a realização deste trabalho foram utilizadas consultas á dados secundários e
primários, obtidos através dos seguintes instrumentos: entrevistas com perguntas abertas,
observação pessoal ou participante e análise documental.
Vergara (1998, p.60) diz que cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens.
Cabe ao pesquisador com base nos problemas pesquisados, decidir qual o mais adequado ao
seu tipo de pesquisa. Este estudo permitiu verificar as práticas de concessão de crédito nos
financiamentos e as estratégias de cobrança utilizadas nos mesmos.
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Os dados secundários são aqueles já coletados e sistematizados, na presente pesquisa.
Eles foram obtidos através de análise bibliográfica, de livros pertinentes ao estudo e através
da análise de documentos internos da empresa.
A pesquisa bibliográfica também pode ser considerada:
Um estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado, em livros,
revistas, jornais, redes eletrônicas, isto 6, material acessível ao publico em geral.
Fornece material analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode
esgotar-se por si mesma. 0 material publicado pode ser fonte primaria ou secundária.
(VERGARA, 1997, p. 46)

Foi utilizada a análise documental baseada no Manual de Normas, Políticas e
Procedimentos da BV Financeira. indices e informativos relacionados às operações de crédito
e cobrança.
Os dados primários referem-se aqueles que serão coletados no local de estudo, e
serio obtidos através de entrevistas semi-estruturadas e conversas informais.
Marconi e Lakatos (1990) definem entrevista como uma conversação efetuada face a
face, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação
necessária.
Já Oliveira (1996) diz que entrevista é mais recomendável para o levantamento de

informações passíveis de reflexão, sua característica básica é o diálogo, onde as pessoas
entrevistadas dão informações sobre determinado assunto, situação, problema ou fenômeno,
mediante a inquisição planejada sobre aspectos e dimensões do objeto da pesquisa.
A conversa informal é quase uma entrevista, mas é descontraída, não havendo
nenhuma rigidez.
As entrevistas com perguntas abertas do tipo focalizadas utilizadas neste trabalho
permitiram analisar fatores relevantes ao processo. Aconteceram, por meio de conversas
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informais, junto aos dirigentes envolvidos, com o intuito de proporcionar maior liberdade ao
informante.
Por fim, foi também utilizada a observação participante. Segundo Marconi e Lakatos
(1990) a observação participante consiste na participação real do pesquisador com a
comunidade ou grupo. Sendo o caso da pesquisadora, pois ela se encontra trabalhando na BV
Financeira, tendo contato direto com o dia-a-dia da empresa.

3.4 Analise de dados

As informações coletadas foram analisadas de acordo com o enfoque da teoria
administrativa estudada até o momento e descrita na fundamentação teórica deste trabalho. A
abordagem será qualitativa, já que se trata de uma pesquisa comportarnental, não cabendo
análises quantitativas.
Segundo Roesch (1996 p.120): "o tipo de dado coletado delimita as possibilidades
de análise", para fazer está análise pode-se contar com a utilização de gráficos, tabelas e
estatísticas. Pensar na análise ajuda a criticar a própria coleta de dados.
Alguns dados foram apresentados através da utilização de gráficos, no intuito de
demonstrar os resultados obtidos quanto ao perfil dos clientes tomadores de crédito e as
operações utilizadas com o sistema de análise de crédito, ferramenta atualmente usada como
parâmetro pela financeira para deferimento das operações de crédito.
Observando as informações apresentadas foi possível recomendações de melhorias
em relação às práticas de análise de concessão de credito e estratégias de cobrança adotadas
pela BV Financeira (filial Florianópolis).
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3.5 Limitações

0 Mercado Financeiro está sujeito a limitações econômicas e políticas. Sendo assim,
o presente trabalho possui as mesmas limitações, já que está inserido numa área de constante
mudança e adaptação.
As informações foram concedidas por diferentes membros da organização, que
possuem alçadas e poder de tomada de decisão diferente, as informações se tornam
divergentes sob o ponto de vista de determinadas áreas.
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4. ANALISE DE DADOS

Neste capitulo será apresentado o histórico e características da empresa, o modelo de
gestão de crédito adotado pela BV Financeira (Filial Florianópolis), bem como o resultado da

pesquisa relativa a concessão de crédito, com suas atuais deficiências e possíveis implementos
de melhorias e as estratégias de cobrança utilizadas para diminuir a inadimplência.

4.1 Histórico da Empresa

Fundado em 1918, o Grupo Votorantim está entre os maiores grupos econômicos
brasileiros. Suas empresas são lideres ou têm participações destacadas em todos os mercados
em que atuam, como nas Areas de produção de cimento, celulose, papel, alumínio, zinco,
niquel, aços longos, filmes de polipropileno biorientado, especialidades químicas e suco de
laranja. Possui também importante participação no setor fin anceiro, através do Banco
Votorantim.
0 Grupo tem atuação expressiva no setor de energia elétrica, tanto na autogeração
destinada ao abastecimento de suas unidades produtivas, como através de participações no
serviço público de distribuição e comercialização de eletricidade.
Suas empresas, em conjunto, contribuem de modo expressivo para as exportações
brasileiras, atendendo a mercados do mundo inteiro. Com a internacionalização do setor
cimenteiro, fábricas no exterior (Canada e Estados Unidos) passaram a fazer parte de seus
ativos, contribuindo para a diversificação de riscos e a geração de caixa em moeda forte.
A busca de novos negócios com capacidade de geração de valor no longo prazo tem
marcado a atuação do Grupo Votorantim, que vem agregando a seu portfólio novas
atividades, como biotecnologia e tecnologia da informação.
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Fiel h. sua elevada consciência social e ambiental, o Grupo Votorantim tem dedicado
recursos e inteligência a estas áreas, investindo na melhoria de vida das comunidades onde
atua através de diversos programas de educação e cultura, saúde e meio ambiente.
0 novo modelo de governança corporativa adotado pelo Grupo busca assegurar o
crescimento e a perenidade dos negócios. Ele concilia o controle acionário familiar com o
fortalecimento de uma base de talentos executivos.
A Votorantim Participações S/A é a holding do Grupo e controla três áreas de
negócio: Votorantim Industrial, Votorantim Finanças e Votorantim Novos Negócios, cada
uma delas contendo uma ou várias unidades de negócio.
Suas principais responsabilidades são a liderança e coordenação executiva dos
negócios, além da formulação e da implantação das estratégias do Grupo. No final de 2003,
com a evolução da Governança Corporativa, foi criada a Diretoria Geral da Votorantim
Industrial, que hoje conta com o apoio da Diretoria Corporativa, composta por seis diretores
nas divas de Finanças, Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Organizacional, Jurídico,
Tecnologia da Informado e Competitividade & Gestão.
A Votorantim Finanças controla o braço financeiro formado pelo Banco Votorantim
e suas controladas BV Financeira, BV Leasing, Votorantim Asset Management e Votorantim
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

4.1.2 Características da empresa

0 Banco Votorantim, fundado em 1988, é o 11° maior banco privado do pais, o 6°
dentre as instituições de capital privado nacional e o 2° dentre os bancos que atuam
preponderantemente no atacado. Destaca-se como banco de atacado e negócios com larga
capacitado na estruturação de operações financeiras "sob medida" para grandes empresas e
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corporações. Atua como um banco de soluções para clientes corporativos, oferecendo-lhes ao
mesmo tempo toda a linha de produtos de atacado.
Detém posições destacadas nos rankings de finanças corporativas e mercado de
capitais e é forte também em câmbio e em operações internacionais. Opera no mercado
internacional através de sua filial e de sua subsidiária, o Votorantim Bank Limited,
localizadas em Nassau (Bahamas). 0 Banco possui sede em Sio Paulo e filiais no Rio de
Janeiro e em Porto Alegre, além da filial no exterior.
A BV Financeira, inaugurada em julho de 1996, atua no varejo como uma das cinco
maiores Financeiras do pais, tendo posição destacada no financiamento de veículos.
Tem como objetivo desenvolver total parceria com seus fornecedores através da
qualidade na prestação de serviços aos lojistas e financiados e do atendimento personalizado e
seguro.
Suas filiais estio situadas em diversas regiões do Brasil, apresentando uma forte
atuação nas cidades em que se encontram: Sio Paulo: Capital, São Caetano do Sul,
Campinas, Ribeirao Preto, Sao José dos Campos, Sao José do Rio Preto, Sorocaba, Bauru e
Santos. Paraná: Curitiba, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Santa Catarina: Florianópolis,
Joinville, Chapecó e Blumenau. Rio de Janeiro: Capital e Campos de Goytacazes. Rio

Grande do Sul: Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria. Minas Gerais: Belo Horizonte,
Uberlândia , Varginha, Divinópolis, Ipatinga. Mato Grosso: Cuiabá Mato Grosso do Sul:
,

Campo Grande Brasilia (DF) e Fortaleza (CE).
Com uma carteira que já ultrapassou R$ 5 bilhões, foi eleita uma das 100 melhores
empresas para trabalhar pela Revista Exame e possui milhares de lojas cadastradas em todo o
pais.
Essas conquistas são resultado do trabalho de mais de mil profissionais e da
confiança depositada por parceiros e clientes.
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A empresa está divida em duas partes: a matriz, situada na cidade de Sao Paulo,
abriga as áreas de: Recursos Humanos, Controladoria, Recursos Materiais, Tecnologia,
Sistemas, Processamentos, Tesouraria, SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), Inspetoria,
Cobrança Ativa, Suporte Operacional, Jurídico, Veículos Retomados, entre outras. E as filiais,
também chamadas de "chão de fábrica", formadas pelas areas: Comercial, Administrativa,
Cobrança e Crédito. A filial, objeto deste estudo, foi fundada 6. cinco anos, e está situada à rua
Fúlvio Aducci, 586, Estreito, Florianópolis/SC.
Sendo assim, apresenta-se o organograma geral, o organograma da diretoria
executiva de operações, o organograma da diretoria executiva comercial, e o organograma da
superintendência de recursos humanos.
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A BV Financeira vem apresentando um crescimento constante e sólido, ocupando
hoje o 32 lugar no ranking entre as maiores financeiras do mercado nacional por ativos totais
(ultrapassou a marca dos R$ 5 bilhões em carteira). Cresceu em 2001, 100%, repetiu a dose
em 2002 e no ano passado teve mais 80% de expansão. Hoje, é uma das cinco maiores do
pais, a que mais cresce e a maior no segmento de veículos. Detém 11% mercado, com
expectativa de alcançar 15% em mais um ano.
Além de taxas de juros atrativas, a qualidade dos serviços prestados é o seu grande
diferencial, sobretudo a flexibilidade nas negociações e a agilidade na liberação do crédito.
Dos 1.250 funcionários da Empresa, mais de 500 atuam diretamente no mercado, visando
satisfação dos clientes e a busca de novas oportunidades.
Outra razão de crescimento é a estratégica. A BV Financeira atua de forma
consistente na busca de novas fatias de mercado, não necessitando até hoje incorporar outras
financeiras para crescer. Assim, a estrutura permanece enxuta a ágil — vantagem competitiva
de uma Empresa que já nasceu com a inspiradora marca Votorantim.
A BV Financeira (Filial Florianópolis) é composta, basicamente, por quatro setores:
comercial, crédito, cobrança e administrativo e possui 50 funcionários. Possui uma carteira de
70.760 contratos, totalizando R$ 579.759.356,00 financiado.
0 processo de financiamento acontece da seguinte forma: o cliente vai até uma
concessionária a procura de um veiculo, não tendo dinheiro para efetuar o pagamento do
mesmo à vista ele preenche uma proposta de financiamento, que caso seja aprovada o
qualifica como cliente da BV Financeira.
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Organograma 07— Organograma da BV Financeira (Filial Florianópolis)
Fonte: Intranet BV Financeira (2004)

4.2 Políticas de Credito

Conforme a política de crédito, serão descritas as modalidades para concessão de
financiamento de motocicletas e veículos leves da BV Financeira (Filial Florianópolis), bem
como, as atribuições e responsabilidades da área comercial e de crédito, os procedimentos da
mesa de análise, o preenchimento da ficha cadastral e o perfil dos clientes tomadores de
crédito.
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4.2.1 Regras gerais para a concessão de crédito na modalidade de motocicletas, veículos leve
e comercial leve.

Todas os regras da política de crédito descritas no Manual de Normas e
Procedimentos de Análise devem ser seguidas pelos analistas de crédito como condições
necessárias à transparência e segurança do processo de concessão de crédito.
A extensão da análise e a solicitação de reforço de crédito, feito através da entrega de
6 cheques e ou/ apresentação de avalista quando o conjunto de informações não reúnam
consistência de crédito, fica sob responsabilidade da Area de crédito.
Como regras gerais para a concessão de crédito nas modalidades de motocicletas e
veículos leve e comercial leve, o futuro cliente:
•

Não poderá possuir restrições nos órgãos de proteção ao crédito Serasa

(Centralização de Serviços de Bancos) e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), tanto pessoa
fisica como jurídica;
•

Não poderá possuir restrições internas na BV Financeira;

•

Será feita uma confirmação da procedência do local de residência e do local de

•

A idade minima deverá ser de 18 (dezoito) anos;

•

0 valor mínimo do financiamento é de R$ 1.000,00 (Mil Reais);

trabalho;

Para ser avalista precisa ter:
•

Atividades laboral comprovada de no mínimo 02 (dois) anos;

•

Não estar vinculado A loja vendedora.

Não deverá ser aceito avalista para compor renda com o proponente, exceto para
marido e mulher.
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4.2.2 Concessão de crédito para motocicletas, veículos leve e comercial leve

A mesa de crédito da BY Financeira (Filial Florianópolis) concede e analisa o credito
apenas para as modalidades de financiamento de motocicletas, veículos leve e comercial leve.
Veículos pesados são analisados pela mesa de Curitiba e crédito pessoal pela mesa de Sao
Paulo.
Abaixo segue o quadro com o resumo das características e formas de financiamento
para ambas as modalidades.

Modalidade

Re lação
Tempo de %
Entrada Parcela X
Uso
Renda

Prazo

Valor do bem
Atividade
(tolerância em Laboral
relação a tabela
Molicar em %)

Motocicletas

Até 5 anos

10%

01 ano

Veículos Leves

Até 5 anos

Até 36
parcelas
Até 36
parcelas
48 Meses
parcelas
Até 36
parcelas
Até 36
parcelas
Até 24
parcelas
Até 48
meses*
Até 36
parcelas
Até 48
meses*

10%

02 anos

10%

01 ano

10%

01 ano

-

01 ano

-

01 ano

-

01 ano

10%

01 ano

Refinanciamento
Veículos Leves
Comercial

20%

33%

Menor
20%
Até 5 anos 20%

25%

Até 10
anos
Dell a15
anos
De 16 a 19
anos
Até 10
anos
Até 8 anos

20%

33%

30%

33%

50%

33%

50%

33%

30%

33%

20%

33%
01 ano
Até 5 anos 50%
Refinanciamento
Comercial
Quadro 08 — Resumo das características e formas de fmanciamento para a modalidade
de motocicletas e veículos leves.
Fonte: BV Financeira (2005).

As modalidades de financiamento de veículos leves — automóvel são:
• Veículos Leves - Financiamento de automóvel;
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• Veículos Leves - Refinanciamento do automóvel: é necessária a comprovação de
renda do futuro cliente;

• Veículos Leves - Entrada menos que 20%: é obrigatório o reforço de crédito
através dos 6 cheques;

• Veículos Leves - Crédito Automático: entrada superior a 50%, os veículos devem
ter no máximo 10 anos de fabricação, o valor máximo de financiamento é R$ 15.000,00 e não

é necessária comprovação de renda;
• Veículos Leves - Financiamento de automóvel para o fim de prestação de serviço
de táxi: financiamento de até 70% do valor do automóvel (OKM), não é aceito avalista.
Já as modalidades de financiamento de veiculo comercial leve (transporte escolar,
lotação e táxi executivo) são:
•

Comercial leve: não é aceito avalista, os veículos tem por finalidade atividades

comerciais, para transporte de passageiros a especificação é de até 28 lugares

e para

mercadorias até 6 mil kg. Para os financiamentos realizados pelas categorias de motoristas
autônomos (escolares, lotação e táxi executivo), deve-se comprovar que efetivamente prestam
estes tipos de serviços e que o veiculo financiado será, realmente, utilizado para este fim.
Também para a categoria de transportes turísticos é obrigatório que o financiador seja
cadastrado na Embratur. Assim, estas categorias terão direito á condições especiais para
executar o financiamento.
•

Comercial leve — refinanciamento: não é aceito avalista

Os procedimentos, descritos nas normas gerais para concessão de crédito, serão
exigidas para todas as modalidades de financiamento.
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4.2.3 Normas e regras gerais para financiamento deveículos

responsabilidade de todos os funcionários, quando no processo de análise de
crédito, verificar se alguma operação ou situação configure indícios dos crimes previstos na
Lei 9.613 (Lavagem de dinheiro). Ocorrendo, o mesmo deve comunicar imediatamente ao
Departamento de Auditoria do Banco Votorantim e ao superior imediato para as providências

necessárias.
Também deverão ser observadas todas as características especificas das modalidades
de financiamento disponíveis nas políticas de crédito previamente aprovadas pela diretoria.
Não deve ser concedido crédito para clientes com restrições cadastrais, apenas no
caso de solicitação de regularização de débito, sendo a mesma apresentada no momento da

formalização do contrato.
Outra norma é que a área comercial somente liberara as operações após o
cumprimento de todas as exigências da Area de crédito da BV Financeira e as exceções serão

formalmente aprovadas conforme alçada (JUNIOR, 2004. p.59).
0 envelope contendo a documentação solicitada para a aprovação do crédito será
entregue à área de processamentos após o pagamento do financiamento, a apresentação de
toda a documentação é obrigatória. No entanto, somente na falta da identidade, CPF,
comprovante de residência, ou comprovante de renda, é que o envelope será rejeitado, caso

contrário somente será registrado a pendência de documento.

4.2.4 Atribuições e responsabilidades da area comercial.

A area comercial é compostas pelos operadores comerciais, os mesmos trabalham na

captação de financiamento junto As lojas credenciadas. Após o preenchimento da proposta de
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financiamento o operador deverá efetuar a análise critica quanto h. veracidade da
documentação do proponente e do veiculo, que constitui a garantia da operação, realizando
sua vistoria.
Em seguida, enviará a proposta e os documentos à área de crédito, atendendo a
mesma nas solicitações de documentos adicionais para suporte das operações. Após a
aprovação do cadastro pelo crédito, a Area comercial deverá providenciar a documentação
solicitada e pagar o financiamento.

4.2.5 Atribuições e responsabilidades da área de crédito.

A area de cadastro recebe a proposta de financiamento, efetua conferencia de dados
da proposta enviada pela área comercial e os insere no sistema de crédito.
A mesa de análise de crédito complementa a digitação efetuada pela area de cadastro
no sistema interno, efetuando consultas e confirmações dos dados contidos na proposta e, se
necessário, solicita documentação adicional.
Em casos suspeitos e possíveis tentativas de fraude, o processo deverá ser
encaminhado ao setor de re -análise preventiva.
de responsabilidade dos analistas é submeter à aprovação do crédito conforme
alçada; gerar FAC (Ficha de Análise de Crédito) com o parecer final do analista, supervisor,

ou superintendente de crédito, conforme o caso, e informar ao operador ou lojista sobre a
aceitação ou recusa do crédito.
Em seguida, arquiva o processo analisado e, realiza o atendimento à Area comercial,
discutindo os pareceres das propostas junto aos operadores e aos supervisores comerciais.
Os procedimentos da mesa de análise de crédito podem ser ilustrados de acordo com
a figura n° 09:
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Fluxograma 09 — Procedimentos Mesa de Análise de Crédito.
Fonte: Intranet BV Financeira (2004).

De acordo com o fluxograma acima, constata-se que o procedimento para a analise e
concessão de credito segue os seguintes passos:
I" Passo — A proposta de financiamento é preenchida manualmente ou via web, corn
o acompanhamento da loja onde está sendo feita a compra ou do operador comercial, que a
envia A área de crédito.
2" Passo — Após o recebimento da proposta, se procede A digitação no sistema de
crédito.
3' Passo — O próprio sistema verifica as restrições do cliente nos órgãos de proteção
ao crédito e o classifica utilizando a política de score, bem como seu local de trabalho e
residência, através do RM (Risk Management).
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40 Passo — Procedendo As confirmações anteriores, o analista avalia a proposta
conforme a política de crédito. Caso a proposta seja negada, o credito não 6 cedido e este
parecer é informado ao operador (A).
50 Passo — Depois da aprovação, é formalizado o parecer, emitido, a ficha de análise
cadastral (FAC), a qual é pertinente a documentação exigida para a concessão do crédito.
6° Passo — Após a analise, ó parecer é informado através do envio de FAX, ou
consulta aos terminais telefônicos restrito aos lojistas e operadores.
7° Passo — Arquivamento da proposta analisada.

4.2.6 Análise de Crédito

Assim que a ficha cadastral é inserida no sistema de crédito é procedida A análise
através do credit scoring, das consultas aos órgios de proteção ao crédito e da margem da
operação. 0 score é a pontuação de 1 (um) a 10 (dez) atribuida ao cliente considerando as
informações contidas no cadastro,

e no histórico de pagamentos da própria empresa. A

margem é o retorno que operação terá em relação ao valor financiado. De posse dessas
informações a analista tem como função, complementar as informações contidas na proposta,
efetuando as confirmações necessárias à aprovação do crédito, como:
•

Local de Residência (LR)
> Verificar a veracidade do endereço residencial do cliente;
> Verificar o tempo e tipo de residência;
•

•

Verificar dados complementares.

Local de Trabalho (LT)
> Verificar a veracidade dos dados profissionais e de renda.

•

Referencia Pessoal
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3%. Verificar dados cadastrais do proponente e obter uma fonte de informação
futura para sua localização em caso de cobrança.
•

Referencia Bancária

> Obter informações sobre o comportamento financeiro do cliente junto is
bancárias.
•

Referencia de Crédito
> Obter informações sobre o comportamento/ histórico de pagamentos di cliente
junto is outras instituições financeiras/ bancárias.

•

Sindicância/ Vizinhos
> Verificar a veracidade, quando necessário, dos dados de local de residência ou
de local de trabalho informados pelo proponente.

•

Procedência
> Verificar através de consultas ao: 102, Check-Check, base de dados da By
Financeira, a real existência do local de residência e local de trabalho.

Após as confirmações serem realizadas, tem-se a classificação das mesmas:
•

Completa: havendo todas as procedências e confirmações de local de residência e
local de trabalho;

•

Satisfatória: havendo simultaneamente 1 procedência e 1 confirmação de local de
residência e local de trabalho

•

Incompleta: não havendo procedência ou confirmação, ou apenas uma das duas.
A classificação das referencias de crédito pode ser:

•

Compatível: a operação solicitada for de prazo igual ou inferior ao contrato anterior e
o valor da parcela for igual ou superior em 10%.

•

Incompatível: a operação solicitada não for compatível (descrição acima) com outro

histórico de crédito anterior;
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•

Ruim: o cliente possui histórico de pagamento com atrasos superiores há 30 dias,
entrega amigável ou busca e apreensão. Salvo operações de Leasing Dólar que
apresentem saldo residual.
Os objetivos da formalização dos procedimentos adequados através do banco de

dados BV CDC/ Leasing é confrontar e atualizar os dados cadastrais do cliente, verificar o
histórico de pagamentos e compatibilidade entre o contrato atual e o anterior. E dos órgãos de
proteção ao crédito é de verificar a existência de restrição e consultas realizadas por outras
instituições financeiras, verificar o status do CPF/ CNPJ (ativo, novo, inapto ou cancelado),
verificar a existência de outros CPF's em nome do cliente, verificar se o cliente possui
participações societárias, verificar se dados existentes no Credit Bureou (Serasa) conferem
com os dados cadastrais (nome, endereço, etc.).
Finalizada a veri fi cação destes dados, caso existam restrições, é feita a classificação
das mesmas, considerando restrição leve até 03 (tits) ocorrências em caso de CCF (cheque
sem fundo) ou RD (registro de débito)/ TP (titulo protestado)/ PEFIN (pendência financeira)/
REFIN (restrição financeira): desde que o valor total não exceda R$500,00.
A análise das propostas ainda conta com uma ferramenta muito importante, o RM
(Risk Managrnent), nele consta os dados de local de residência, local de trabalho e empresas
abertas pelo cliente, e tem como objetivo proporcionar aos analistas a verificação da
veracidade das informações cadastrais e participações societárias. Tem grande utilidade na
prevenção de fraudes.
Mediante ao confronto positivo dos dados da proposta com os do Risco, poderá ser
dispensada as checagens, eliminando a necessidade de ligações telefônicas, desde que a
proposta apresente o seguinte perfil: valor máximo de financiamento de R$8.000,00, score de
7 a 10, lojas com classificação A, B, C, D, E e C (classificação conforme a pendência de
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documentos e inadimpl dncia das fichas aprovadas), veiculos com até 10 anos de uso, entreada
a partir de 20% (base molicar) e prazo até 36 meses.
Caso todas as informações sejam checadas e o cadastro comporte a operação, a ficha

é aprovada e a documentação solicitada, conforme valor financiado, ano do veiculo,
modalidade de crédito, ou necessidade do analista. Quando um cadastro não comportar a

operação, pode ser considerada a redução do valor financiado ou a recusa do financiamento.

4.2.7 Ficha cadastral

0 preenchimento da ficha cadastral juntamente com a proposta de financiamento é
primeiro passo para a análise da concessão de crédito. Deverá ser preenchida sem rasuras

(caso exista alguma rasura deverá ser feita a seguinte ressalva: "RASURAS FEITAS PELO
CLIENTE" e dado visto pelo operador responsável pela conta), e conter as seguintes

informações:
•

expedidor);

Qualificação do cliente: pessoa fisica:
•

Nome completo;

•

Filiação;

•

Nacionalidade;

•

Data e local de nascimento;

•

Sexo;

•

Estado civil;

•

Nome do cônjuge, se casado;

•

Profissão;

•

Documento de identidade (tipo, número, data de emissão e órgão
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•
•

Número de inscrição no cadastro de pessoas fisicas (CPF).

Qualificação do cliente: pessoas jurídicas:
•

Razão social;

•

Atividade principal;

•

Forma e data de constituição da empresa;

•

Documentos contendo as informações citadas acima, que qualifiquem e

autorizem os representantes, mandatários ou prepostos a movimentar a conta e número de

inscrição no cadastro geral de contribuintes.
•

Endereços:

•

Logradouro;

•

Bairro;

•

CEP;

•

Cidade e unidade da federação.

•

Número do telefone e código DDD.

•

Fontes de referencias pessoais e comerciais.

•

Data e assinatura do cliente.

•

Nome do funcionário encarregado da contratação do cliente e do gerente

responsável pela verificação e conferencia dos documentos apresentados pelo proponente,
com a seguinte declaração firmada pelo gerente: "responsabilizo-me pela exatidão das

informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CGC, e
outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de

aplicação do deposto no artigo 64 da lei n° 8.383, de 30/12/91".
Após o preenchimento da ficha cadastral com os itens citados acima, a mesma será
encaminhada pelos operadores ou lojistas para a mesa de crédito. A mesa de crédito, que
prestará o parecer para que seja concedido ou não o crédito solicitado pelo cliente.
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norma da instituição o exame da ficha cadastral do cliente à luz da lei n° 9.613/98
(lavagem de dinheiro) e legislação complementar.
As exceções serão analisadas pela diretoria de crédito que, se julgar procedente,
submeterá a aprovação de pelo menos dois diretores executivos e/ ou um vice-presidente.
Para alteração dos dados e informações cadastrais do cliente, devem ser observados
os seguintes procedimentos:
•

Inclusão de uma nova conta autorizada para movimentação, devendo ser

sempre do próprio cliente; original da carta de solicitação, com assinatura do cliente idêntica
ao do cartão em nosso poder ou um fax da mesma, devidamente assinada e aprovada pelo
operador, sendo que, se a solicitação for via e-mail deverá existir um visto de ciência e
aprovação pelo operador responsável pela conta.
•

Autorização de resgate pra terceiros; original da carta assinada pelo cliente ou

um fax da mesma, devidamente assinada e aprovada pelo operador.
•

Mudança de endereço; carta de solicitação do cliente e cópia com o novo

comprovante de endereço (original ou fax).
A documentação do cliente (ficha cadastral e documentos pertinentes) será
arquivada, em forma de microfilme, pelo prazo mínimo de cinco anos, contados a partir do 1"
dia do ano seguinte ao da ultima operação realizada pelo mesmo, permanecendo à disposição
dos órgãos reguladores pelo prazo acima.
Portanto a ficha cadastral é um importante instrumento para os bancos, pois ao
mesmo tempo em que permite identificar os bons e os maus pagadores, permite também
avaliar a situação econômica-financeira do cliente e dimensionar seu potencial. Uma análise
criteriosa de dados constantes na fica cadastral proporciona uma verificação adequada de
quanta confiança é possível se depositar no cliente para que ele atenda as condições
determinantes de seguro e liquidez. Sem seu correto preenchimento as ferramentas utilizadas
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para medir o risco do financiamento, como o credit scoring, não surtem os resultados
esperados. (JUNIOR, 2004. p.64).

4.2.8 Alçadas de crédito

Fica a critério da instituição financeira definir as estratégias para a composição das
alçadas de crédito. As alçadas correspondem aos valores máximos de aprovação de uma
proposta de financiamento versus o nível hierárquico que cada funcionário ocupa, estão
estritamente associadas ao risco da operação. Quanto maior o valor financiado, maior será o
cargo do funcionário que analisara a proposta.

LIMITE DE ALÇADA —R$

CARGO / FUNÇÃO

Até 16.000,00

Trainee

Até 20.000,00

Analista Júnior

Até 30.000,00

Analista Pleno

Até 45.000,00

Analista Senior/ Supervisor de Crédito

Até 20.000,00

Gerente Comercial

Até 60.000,00

Gerente Operacional

Quadro 10 — Alçadas da Area de Crédito Por Função (Filial Florianópolis)
Fonte: Intranet BV Financeira (2005).

Foram consideradas no quadro 09 as alçadas para financiamento de veículos leve e
motocicletas, já que a mesa de crédito de Florianópolis não avalia as propostas de veículos
pesados, ficando esta sob responsabilidade da Filial de Curitiba, que atende a Regido Sul.
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A alçada do gerente comercial sera sempre igual à alçada do analista júnior de sua
filial, e é limitada em 3% do total de fichas aprovadas, com o intuito de conceder crédito as
operações que visam interesse comercial.
Não há restrições quanto as alçadas e tornada de decisão, o supervisor de crédito
pode aprovar a ficha de um cliente, negada pelo avalista, não só pelo valor da alçada, mas
pelo poder de decisão sem a realização do comitê.
Salienta-se ainda que, as operações que representem risco extremo, serão submetidas
aprovação do Vice-Presidente da BV Financeira.
A seguir sera apresentado o perfil dos clientes da BV Financeira.

4.2.9 Perfil dos clientes

0 objetivo desta analise é verificar o perfil dos clientes dentro do atual modelo de
concessão de credito adotado pela BV Financeira (filial Florianópolis).
A pesquisa foi realizada dentro do universo de 24.449 contratos no período de
janeiro a outubro de 2004.

O Gráfico 11 mostra a distribuição dos contratos liberados de acordo corn o sexo:

Sexo
25%

75%

• Ferrinino
• Masculino

Gráfico 11 - Contratos liberados por Sexo
Fonte: Junior (2004. p.67).
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Através do gráfico, pode-se verificar que os homens representam a maioria, 75% das
fichas aprovadas pertencem ao sexo masculino.
O Gráfico 12 mostra a distribuição dos financiamentos de acordo com a idade:
Faixa de Idade

10:

15%
• 18-26
16%

• 26-31
D 31-36
o 36-41
N 41-46
o 46-56
• >56

Gráfico 12 - Contratos liberados por Idade
Fonte: Junior (2004, p.67).

Pode-se verificar que os clientes corn idade entre 46 e 56 anos representam o maior
grau de contratos liberados 18%, não havendo muita variação entre as demais faixas.
O Gráfico 13 demonstra a distribuição dos contratos liberados, de acordo com o

tempo de serviço:
Tempo de Serviço (meses)

4%

8%

12%Adiablibir_

42%

4
k1.1.1"7.7—
i
• <12
13' „

• 12-36
21%

o 36-72
072-144
• 144-252
• >252

Gráfico 13 - Contratos liberados por tempo de Serviço
Fonte: Junior (2004. p.68).
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Ao analisar o gráfico 12, pode-se verificar que 42% dos tomadores de empréstimos
trabalham a menos de 1 ano na empresa, indo contra a política de crédito que exige no
mínimo 1 ano de atividade laboral para que seja concedido o crédito.

O Gráfico 14 demonstra a distribuição de empréstimos de acordo com a renda:

Renda (mensal)

13%

• <1000
• 1001-1500
26%

• 1501-2000
02001-2500
• 2501-3000
• >3000

Gráfico 14 - Contratos liberados por Renda
Fonte: Junior (2004, p. 68).

Através do gráfico 14, pode-se verificar que há um maior índice de clientes com
renda mensal de até R$ 1.500,00 representando 51% do total de clientes;.
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O gráfico 15 demonstra a concessão de credito conforme a profissão do financiador:
Profissão

11%

• 90
53
• 30
• 15/11/77
• 80
D 75/76
• Autônomo
• 40/36/12/60/51/52/13/70/10/74

• 91
D 39
• 14
50/93
• 29
• 41
• 54

Gráfico 15 - Contratos liberados por Profissão
Fonte: Junior (2004, p.69).

Analisando o gráfico acima, percebe-se, que o maior porcentual de financiamentos
são concedidos para comerciantes, industriais, agropecuários proprietários de pequenas e
micro empresas, empreiteiros, construtores, donos de negocio próprio, pessoas que vivem de
rendas de alugueis, capitalistas rentistas. E o menor percentual de concessão de financiamento
é para os Grupos 40/38/12/60/51/52/13/70/10/74.
Nos anexos se apresentará a tabela descritiva dos grupos das profissões.
Visto a ficha cadastral, as alçadas de credito e apresentados os gráficos da concessão
de credito por sexo, idade, tempo de serviço, renda e profissão, no tópico seguinte será
exposto o atual fluxograma da BV Financeira (filial Florianópolis).
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4.3. Estratégias de Cobrança

A BV Financeira dispõe de uma série de estratégias e ferramentas que possuem o
intuito de diminuir a inadimplência e reverter possíveis perdas.
A gerência de atendimento ao cliente é responsável por essas estratégias e fazem
parte dela as seguintes areas:

•

Cobrança Ativa — tem como função executar os procedimentos de cobr an ça de

acordo com os prazos existentes nas normas; efetuar procedimentos de localização do cliente
através do telefone; complementação do seu cadastro do cliente; agendamento de atendimento
pelas filiais e, atendimento e redirecionamento das solicitações efetuadas pelos clientes, para
as Areas responsáveis.

•

Se rv iço de Atendimento ao Cliente (SAC)

- tem como função solucionar as

dúvidas dos clientes, atendimento telefônico dos retornos solicitados pela cobrança ativa;
complemento do cadastro dos clientes; atendimento e redirecionamento das solicitações
efetuadas pelos clientes, para as Areas responsáveis e agendamento de atendimento dos
clientes pelas filiais.
•

Suporte

Operacional à Cobrança —

tem

como função controlar as

correspondências pertencentes à empresas; controlar o processo de negativação dos clientes;
corrigir divergências existentes nos cadastros dos clientes; calcular e informar o valor de
quitações dos contratos, dentre outros.
•

Telemarketing — tem como função efetuar o primeiro contato pós venda com o

cliente; regularizar divergências existentes nos preenchimentos dos cadastros e efetuar
pesquisa de localização dos clientes.
•

Atendimento Loja — tem como função entregar documentos liberados aos

clientes; dar suporte as necessidades das filiais; efetuar todos os procedimentos de
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substituição de garantia, transferência e renegociação de dividas; recebimento da garantia em
caso de entrega amigável e recebimento dos pagamentos efetuados pelos clientes.
•

Recebimento de Cheques — tem a função de fazer a associação dos pagamentos

efetuados em cheques com suas respectivas parcelas; devolução dos cheques para as filiais e
cobrança dos cheques sem fundo (alínea 11).

4.3.1 Atribuições e responsabilidades da área de cobrança

São atribuições e responsabilidades da Area de cobrança:
•

0 recebimento de títulos da BV Financeira, em cheque, espécie, ou visa electron;

•

A solicitação de liberação de veículos;

•

O envio de boletos bancários via fax;

•

Renegociação com clientes através de descontos concedidos na mora e multa por
atraso;

•

0 acompanhamento dos indices de inadimplencia;

•

A cobrança de contratos de 16-30 dias de atraso;

•

Renegociação de divida;

•

Entrega amigável da garantia fiduciária e,

•

Acompanhamento das assessorias de cobrança administrativa.

4.3.2 Ferramentas de Cobrança

A BV Financeira conta com as seguintes ferramentas de cobrança para o recebimento
das parcelas de financiamento:
•

Carne vinculado aos bancos Bradesco, ABN Real, Banco do Brasil e nail;
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•

Deposito Identificado vinculado aos bancos Bradesco e Itau;

•

Boletos bancários enviados pelo correio conforme a faixa de atraso do cliente, ou
solicitados através da Central de Atendimento podendo ser encaminhado via fax ou email;

•

Cartão Visanet, todas as lojas de atendimento ao cliente da BV Financeira possuem
máquinas da Visa, onde o pagamento pode ser feito através de débito em conta;

•

Internet, através do site www.bvfinanceira.com.br o cliente tem acesso ao seu
contrato, com disponibilidade gerar boleto para pagamento bancário.

4.3.3 Cobrança Ativa

responsável pela cobrança telefônica e pelo envio de correspondências aos
contratos com faixa de atraso de 16 a 30 dias. É realizada pela matriz e reforçada pelas filiais,
com intuito de fazer com que o contrato não ultrapasse esta faixa de atraso.
Com 24 dias, o cliente já se encontra negativado no SPC (Serviço de Proteção ao
Crédito) e no Serasa (Centralização de Serviços de bancos), e este é um dos fortes argumentos
utilizado para o resgate da parcela atrasada, pois faz com que o cliente antecipe sua previsão
de pagamento. Outro argumento bastante utilizado é o envio do contrato para assessorias
administrativas, responsáveis pela cobrança do contrato após 32 dias de atraso, por serem
serviços terceirizados cobram 10% (dez porcento) de honorários sobre o total da parcela
corrigida.

O monitorarnento da cobrança é feito por um sistema em cada operador trabalha com
uma base de contratos inadimplentes, o contrato é escolhido aleatoriamente, se for conseguido
contato ele é baixado e só retomará caso continue pendente após um período determinado.
Caso não seja conseguido contato é feito um agendamento determinado pelo operador para
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que o contrato retorne a sua base antes do previsto pela política de cobrança. 0 sistema

controla o tempo e a eficiência da cobrança, através dos contatos feitos.
As fases da cobrança ativa são:
•

Com 05 dias de atraso é encaminhada a primeira carta de aviso;

•

Com 12 6 feito o 1° contato telefônico;

•

Com 16 dias é encaminhada a segunda carta (notificação);

•

Com 22 dias é dado o segundo telefonema;

•

Com 24 dias o cliente é negativado no SPC e SERASA;

•

Com 30 dias o quarto e ultimo telefone.

•

Com 32 dias contrato disponível para assessoria externa (todas as rotas);

•

Com 40 dias 6 feito o 3 0 telefonema/ Assessoria interna;

•

A partir de 60 dias o contrato está disponível para ajuizamento (faze judicial).

4.3.4 Cobrança Administrativa

Para reforçar a cobrança dos contratos e reduzir a inadimplência a BV Financeira
passou, no ano de 2004, a trabalhar com assessorias administrativas que ficaram responsáveis
pela cobrança dos contratos com faixa de atraso de 32 a 50 dias a partir da data de vencimento
da parcela mais atrasada.
Os contratos em atraso são encaminhados para as assessorias através de arquivos

eletrônicos, neles constam as fichas cadastrais dos clientes, o prazo máximo para a resolução
dos contratos 6 de 70 dias.
O foco da cobrança administrativa 6:
•

Contratos com atraso até 45 dias: receber a parcela mais atrasada
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•

Contratos com atraso superior a 45 dias: priorizar o recebimento de duas

parcelas, ou seja, atualização do contrato. É permitido acordo com cheque pré.
Já as metas e a medição da performance da assessoria é feita da seguinte forma:
•

Eficiência aos 45 dias de atraso: fica estabelecida a meta de 70% (setenta

porcento) de performance (em valor e quantidade) referentes aos contratos resolvidos com até
45 dias de atraso.
•

Eficiência aos 60 dias de atraso: fica estabelecida a meta de 80% (oitenta

porcento) de performance (em valor e quantidade) referentes aos contratos resolvidos com até
60 dias de atraso.
•

Eficiência aos 70 dias de atraso: fica estabelecida a meta de 90% (noventa

porcento) de performance (em valor e quantidade) referentes aos contratos resolvidos com até
70 dias de atraso.
•

Eficiência de duas parcelas: fica estabelecida a margem meta de 30% (trinta

porcento) a 40% (quarenta porcento) de performance (em quantidade) referente aos contratos
resolvidos com atrasos superiores a 45 dias com pagamento de duas parcelas.
A assessoria pode cobrar até 10% (dez porcento) de honorários sobre o montante devido pelo
cliente (valor principal + multa + mora) e podem incidir sobre todas as parcelas em atraso.
Sera fornecida uma bonificação para as assessorias quando:
•

Ocorrer o recebimento de duas parcelas após 45 dias de atraso: o valor da

bonificação neste caso é de 5% (cinco porcento) da mora recebida nestas parcelas;
•

Caso a assessoria atinja os 30% (trinta porcento) de performance, a bonificação

será de 10% (dez porcento) da mora recebida ao invés de 5% (cinco porcento).
As assessorias possuem uma alçada controlada de 30% (trinta porcento) de desconto
sobre os encargos (mora e multa), estão autorizadas a realizarem e proporem entrega amigável
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do bem, em caso do cliente não conseguir efetuar o pagamento, e receberem quitação do
financiamento, mediante a consulta de valor junto à BV Financeira.

4.3.5 Atendimento Loja

Cada filial da BV Financeira possui uma loja exclusiva para o atendimento ao
cliente. Nela sio realizados pagamentos de parcela, acordos, renegociações, entrega amigável,
entrega e solicitação de documentos, e resolvidos qualquer problema inerente ao
financiamento.
Dentre os recursos que a empresa dispõe para otimizar a cobrança e garantir o
pagamento de uma ou mais parcelas em atraso estão, os acordos com cheque pré datado e as
renegociações de contrato.
Por norma, pode ser gerado cheque pré para até 45 dias de atraso a partir da data de
vencimento da parcela mais atrasada. Para esta faixa de atraso é necessário formalizar o
acordo para duas parcelas. Para até 30 dias de atraso o acordo pode ser feito para apenas uma
parcela. 0 acordo garante ao cliente a suspensão das cobranças e da negativação ate da data
pré-estabelecida, caso o cheque não seja compensado a parcela é reaberta e o contrato retorna
cobrança seal possibilidade de ser gerado um novo acordo. Qualquer prazo superior aos 45
dias deverá ser negociado com o supervisor da area de atendimento.
Já a renegociações de contrato, tem o intuito de fazer com que o cliente regularize a
divida sem ter que pagar todos os encargos de multa e mora no ato da negociação. 0 cliente
pagará apenas a parcela mais atrasada, e o saldo devedor sera repactuado sob as mesmas
condições do contrato original, mesma taxa de juros e mesmo numero de parcela. 0 cliente
também tem a possibilidade de baixar o valor da parcela, aumentando o numero de
prestações, alterar datas de vencimento, fazer adiantamentos de parcelas para diminuir o saldo
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devedor, etc. Para as renegociações com menos de 12 parcelas do contrato pagas, o Banco
Central cobra a tarifa do IOC (Imposto de Operações de Crédito).
A entrega amigável 6 uma das armas da financeira para conseguir resgatar o bem
financiado quando o cliente não tem mais condições de pagar sua divida. 0 Financiado faz
um acordo com a BV Financeira, o acordo firma que o bem sera leiloado e o valor de venda
será abatido na divida. Caso o valor de venda não quite o valor da divida sera gerado um saldo
remanescente e o cliente sera avisado do débito. O saldo pode ser renegociado em parcela
minima de R$ 100,00 (Cem Reais), utilizando taxa de juros de 1% (um porcento) ao mês. Só
será entregue veiculo com quitação de divida se o cliente for falecido.
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Supervisor Coordenador/
Líder Operacional Administrativo
Gerente

Cobrança
até
até 100%
até 100%
100%
Multa
R$30,00
R$30,00
R$100,00
para
para 50%
70% parcelas 30%
Mora
até
até R$ parcelas até R$ parcelas
R$
3.000,00
3.000,00
5.000,00
100%
100%
100%
Quitação
a
dias
Suspensão 30
partir
da
solicitação e
retirada.
100% mora e
100% mora e
1° parcels
multa
para
multa para
parcelas com
parcelas com
até 45 dias de
até 60 dias de
atraso.
atraso.
Reembolso R$ 1.000,00
Acordo até 70
Cheque Pré Acordo até
dias de atraso.
120 dias de
atraso.
Carência até
Renegociação Carência até 45 dias para 10
60 dias para
10
vencimento.
vencimento.
100% até R$ IOC
300,00
Quadro 16— Alçadas de Cobrança
Fonte: Intranet BV Financeira (2005).

Atendente
Cobrança

Gerente
Comercial

até
30%
R$15,00
para
30%
parcelas até
R$ 2.000,00
100%
-

100%
até
R$100,00
70% parcelas
até R$
5.000,00
100%
-

100% mora e
multa para
parcelas com
até 30 dias
de atraso.
Acordo até
55 dias de
atraso.
Carência até
45 dias para
10
vencimento
-

100% mora e
multa para
parcelas com
até 60 dias
de atraso.
Acordo até
70 dias de
atraso.
-

-

4.3.5 Pré-Jurídico

A BV Financeira mede a sua inadimplência através do índice do pré-jurídico da
quinzena. As faixas de atraso presentes nesse índice são as de 31 a 76 dias. Onde a cobrança
até 31 dias é feita pela BV Financeira, de 32 a 70 dias pela assessoria administrativa, e de 71 a
76 dias novamente pela BV Financeira. Passando o prazo de 76 dias o contrato é
encaminhado para a assessoria jurídica, onde é dado encaminhamento ao processo de busca e
apreensão do bem, e o cliente s6 tem a opção de regularizar o contrato através de pagamento.
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Para o acompanhando deste índice a BV disponibiliza aos gerentes e lideres o acesso
ao programa chamado: Cubo de Cobrança, nele pode-se consultar todos os contratos
inadimplentes, com faixa de atraso de 01 a mais de 120 dias, fazer projeções e acompanhar os
indices de cada filial, o programa é defasado em 3 dias devido aos repasses da assessoria
administrativa que, por norma, tem até 3 dias para devolver o contrato A BV Financeira após o
pagamento do cliente.
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Figura 17- Índice pré jurídico regiões
Fonte: BV Financeira (2005)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões

0 presente estudo de caso pode proporcionar a análise das práticas de concessão de
crédito e das estratégias de cobrança utilizadas pela BV Financeira (Filial Florianópolis).
A organização possui mecanismos sofisticados de análise de crédito como o Credit
Scoring, para a pontuação do cliente conforme seu perfil econômico, social e financeiro e o
Risk Management, para as confirmações de local de trabalho e residência. A ficha cadastral é
instrumento importante para a utilização desses mecanismos, por isso é necessário que seja
utilizada da melhor maneira possível, de forma clara e completa.
A política de crédito é bem elaborada constando normas e procedimentos a serem
adotados em todas as modalidades de concessão de crédito.
As alçadas de crédito são altas, dando liberdade e agilidade no processo de tomada
de decisão.
As estratégias de cobrança são e discutidas e amplamente divulgadas, a quase 01 ano,
a Filial Florianópolis, adotou a cobrança administrava na carteira de 32-70 dias de atraso,
trazendo beneficios e criando parcerias em busca das metas e indices estabelecidos.
Os clientes dispõem de uma série de facilidades para efetuar o pagamento do seu
contrato de financiamento, ou a regularização do seu débito. 0 foco é o recebimento seja por
via amigável ou judicial.
As áreas de cobrança e crédito estão intimamente relacionadas, uma análise mal feita
pode trazer conseqüências futuras à carteira de financiamentos.
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A cobrança, nada mais 6, do que o reflexo do trabalho das demais áreas: comercial,
administrativo, e crédito. Por isso é essencial que todos os recursos sejam geridos e
administrados da melhor maneira possível.
0 intuito da BV Financeira é conceder crédito com agilidade e segurança, dando
maior conforto aos clientes e parceiros, com transparência e qualidade nas operações de
financiamento, mesmo fazendo parte de um mercado competitivo e de constantes oscilações.
importante destacar que os sistemas de análise de crédito foram criados para dar
maior segurança e agilidade ao processo de concessão de crédito, mas de nada valem se as
pessoas envolvidas não se comprometerem à aplicação adequada das políticas determinadas
pela empresa.

5.2 Recomendações

A partir do estudo realizado sobre as práticas de análise de crédito e as estratégias de
cobrança adotadas pela BV Financeira (Filial Florianópolis) foram consideradas algumas
recomendações que visam proporcionar a melhoria do processo em conseqüência de algumas
deficiências encontradas.
Foi constatado que há repetição do trabalho pelo mau preenchimento das propostas
de financiamento e das fichas cadastrais; desperdício de material de expediente proveniente
do re-trabalho de análise; demora no processo de concessão de crédito; aumento dos trabalhos
de cobrança; falta de informação para acionamentos dos clientes inadimplentes; deficiência na
entrega da documentação exigida para o financiamento; não é realizada a vistoria do veiculo
financiado; a mesa de crédito é avaliada pelo numero de aprovações e não pelo índice de
inadimplência; o crédito de financiamento automático não permite que a analista faça as
confirmações necessárias, pois o sistema entende que o percentual de entrada alto anula o
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risco da ficha; os clientes BV têm crédito pré-aprovado sem confirmações; o financiamento
pago antes da apresentação da documentação solicitada pela área de crédito, sendo somente
considerada pendência grave a não apresentação da identidade, CPF, comprovante de
residência e renda do financiado; a área comercial não responde pela inadimplência das fichas
visando a produção de financiamento sem se preocupar com o resultado futuro; a cobrança
ativa é medida pelo tempo de ligação; as assessorias administrativas possuem as mesmas
metas de eficiência independente da praça em que atuam e há acumulo de funções ao
atendimento loja.
Diante dessa realidade sugere-se que seja verificada a necessidade de treinamento de
pessoal, explicando o correto preenchimento e importância da proposta de financiamento e da
ficha cadastral, zelando pela veracidade das informações; feita a vistoria do veiculo, no intuito
de evitar fraudes; a conferencia prévia de toda a documentação necessária ao financiamento
antes do pagamento do contrato; a confirmação de informações em todas as modalidades de
financiamento, inclusive crédito automático, e cliente BV, visando 6. prevenção de uma
concessão de crédito inadequada; associar a aprovação de crédito aos indices de
inadimplência, evitando pressões para que uma ficha seja aprovada quando ela não
corresponde aos requisitos básicos da política de crédito e apresente riscos; a recusa do
envelope de contrato quando da não apresentação de toda a documentação exigida ao
financiamento, cabendo sansões ao operador comercial, pois o mesmo tem a obrigação de
responder pelas informações contidas na ficha cadastral; a responsabilidade pelas primeiras
inadimplentes do contrato de financiamento pela área comercial; seja criadas campanhas
motivacionais de cobrança estimulando os operadores na busca dos objetivos gerais; enviado
os contratos para assessoria administrativa com 31 dias de atraso, já que o índice que mede a
inadimplência compreende essa faixa, e encaminhamento direto para o Jurídico caso não haja
resolução dentro desse prazo; solicitado a entrega de todos os documentos solicitados para o
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financiamento no momento da análise; e por ftm restringir o pagamento de financiamento nas
lojas da BV Financeira, já que a mesma dispõe de uma série de ferramentas de cobrança,
podendo os funcionários da cobrança ficaram disponíveis para o acompanhamento do índice
de inadimplencia e busca dos objetivos e metas estabelecidas.
A BV Financeira (Filial Florianópolis) encontra-se em constante crescimento, o
estudo de caso voltado para divas de crédito e cobrança proporcionaram a realização de uma
série de considerações voltadas As praticas da análise de crédito e das políticas de cobrança.

Cabendo a organização decidir, através do aprofundamento do estudo, a implementação ou
não, das recomendações realizadas.
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ANEXO

Descrição dos grupos de profissões utilizadas no Gráfico 10— Contratos Liberados por
Profissão, Ficha Cadastral, Contrato de Financiamento, Nota Promissória, Contrato de

Renegociação e Termo de Entrega Amigável.

Grupo 10— Engenheiro, arquiteto, agrbnomo, químico, desenhista Industrial,
fisico, geálogo, tecnologo, outros do gênero.
Grupo 11 - Medico, veterinário. zootecnista, enfermeiro, nutricionista de nível
superior, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentista, biologo, biomedico.
farrneodutico, fonoaudiõlogo, outros.
Grupo 12 - Economista, Estatístico, Atuário, Matematico,

Contador,

Administrador, Analista de Sistemas, Geógrafo, Astrônomo, Meteorologista,
Consultor e Outros do Gênero
Grupo 13 - Advogado, psicólogo, sociólogo, assistente social, bibliotecário,
arquivista, museólogo, arqueólogo, comunicologo, pro fi ssionais de letras e artes,
outros.
Grupo 14 - Profestores do ensino superior

e

pesquisadores científicos,

professores de ensino secundário e primário, diretores, orientadores pedagógicos,
secretaries de escolas. etc.; recreadoras, merendeiras

e outras atividades

correlates.
Grupo 15 - Técnico de contabilidade, técnico de blologia, técnico rural, em
agronomia, agrimensura, em inseminação, etc.; técnico em química, em farmácia,

etc.; técnico em mecánica, motores, máquinas. etc.; técnico em eletricidade,
eletrônica e telecomunicações; técnico de laboratório, raio-X, enfermagem e
odontologia; desenhista técnico, projetista, etc.; outros técnicos de nível medic).
Grupo 16 - empresário, produtor de espetáculos, ator, diretor, compositor,
músico, locutor, radiarista, atleta profissional e domador.
Grupo 17 - jornalista, publicitário, relações públicas e outros.
Grupo 18 - piloto de aeronave, comissário de bordo, oficiais da marinha,
aerovidrio e err pregados do aeroporto.

Grupo 19 - escultor, pintor, artista plástico. desenhista comercial, decorador,
artesão, fotógrafos e outros.
Grupo 20

senador , deputado, vereador, ministros, governantes,

prefeitos,

secretárlos, desembargadores, juizes e outros.
Grupo 21 - procuradores, promotores, diplomatas oficiais das forças armadas e
militares.

Grupo 29 - Serventudrios da justiça em geral e tabeillies (escreventes); preps
(soldados, cabos, sargentos, subtenentes) das policies militares; pregas
(soldados, marinheiros, taifeiros, cabos, sargentos, subtenentes, suboficiais),
funcionario publico federal, estadual

e municipal; funcionário de empresas

publicas (Telesp, Telemig, Cemig, Eletropaulo, Cesp, Metro, Sabesp)
Grupo 30 - Diretor, presidente, gerente, assessores, superintendentes e outros
chefes de nível.
Grupo 38 - analistas de custos, superintendentes, analistas de credito, projetos,
serviços, economies, analistas de RH, analistas de produção, hardware,
operadores de computador, telecomunicação, digitador

e

programador de

producAo.
Grupo 39 - Chefe intermediário (chafes em geral), serviços de contabilidade, de
caixa contábil e executive (exceto bancários), auditoria; secretaria, estenógrafa,
datilógrafa, recepcionista, telefonista, operadora de telemarketing; cobrador de
divides, bancário

e economilelos; securitários, cartorários, almoxarife.

Grupo 40 - Agentes e corretores de compra e venda; representante comercial e
assemelhados, corretor de imóveis, de seguros, de títulos e valores, de bens,
detetive particular,etc.; leiloeiro, avaliador

e assemelhados;

agenciador de

propaganda, publicitário, outros.
Grupo 41 - .Vendedores autônomos, ambulantes, cameles, sacoleiras,
marreteiros, consultoras de cosméticos; vendedores empregados do comercio
varejista e atacadista; jornaleiro, feirante, agenciadores de serviços (cargos,
transportes, etc.); comerciario em geral (para que assim declarer).
Grupo 49- demonstrador, modelo de modas e promotor.
Grupo 50 - Porteiro, ascensorista , garagista, faxineiro, foiguista, etc.: zelador,
outros do ganero.
Grupo 51 - Cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, maquilador, esteticista.
massagista de verdade, outros.
Grupo 52 - Governanta

de hotel, camareira, porteiro, onzInheiro, garçom,

arrumadeira; empregados de restaurantes, buffet, lanchonetes, bares, padarias,
refeições industriais; açougueiro, chefes de cozinha, .maitres, barman, mordomo,
padeiro, confeiteiro, pizzalolo.
Grupo 53 - Motorista empregado de transporte de passageiros (de empresa, de
anibus, etc.), motorista de carga, quer empregado, quer autónomo (caminhoneiro

em geral); contramestre de embarcação, marinheiro e assemelhado, maquinista e
e

foguista de locomotiva

embarcação,

motorista autônomo (taxistas

principalmente), cobrador de 6nibus, fiscal de tráfego, outros.
Grupo 54 - Mecânico de manutenção de veiculas automotores, eletricista de
manutenção de veículos, máquinas e aparelhos em geral; funileiro, pintor de
veículos, tapeceiro, borrachelro, dedetizador.
Grupo 59 - alfaiate, despachante, agente de viagens, sapateiro, relojoeiro e
jardineiro.
Grupo 80 - Atividades da agriculture, da pecuária, atividades florestais

e

extrativas, pesca, garimpo, criação de pequenos animais (granjas, etc.),
arrendatário, meeiro,
, parceleiro, etc.
Grupo 70 - Mestre, contramestre, encarregado de atividades produtivas, chefes,
feitores, superintendentes.
Grupo 74 - Costureira, bordadeira, overloquista, pespontadeira, arrematadeirai
caseadeira, cortadeira; lixeiro, gari, varredor, coletor de lixo, empregados na
limpeza pública.
Grupo 75/78 - Operador em geral, aflador, ajustador,

retificador,

cortador,

eletricista industrial, ferramenteiro, frezador, fundidor, serralheiro, impressor,
linotipista, bloquista, operador de offset, operador de rotative, inspetor de controls
de qualidade, Instrumentista, calibrador, mecânico de máquina, de refrigeração,
etc. (sem 'incluir mecânico de manutenção); operador de caldeiras,operador de
máquinas de produção em geral, torneiro, prensista, estarnpador, preparador de
máquinas, manutenção (exceto mectinico), operador de guindaste, empilhadeira,
trator, ponte rolante, grua, etc.
Grupo 77 - Armador

de ferragens, pedreiro, encanador, azulejista,

impermeabillzador, calceteiro, canteiro, manobrista,

vidraceiro, colocadores

(carpete, sinteko, materiais assemelhados), calhista, teihadisla. antenista,
carpinteiro, marceneiro, pintor de paredes, gessista.
Grupo 80 - Auxiliar de esaitário, auxiliar de vendas, assistente, auxiliar de
almoxarifado, pessoal de hospital, clínicas e

institutos; operários semi-

especializados da produção, auxiliar de cozinha, de cistura, de limpeza, de cope,
etc.; pessoal de mão-de-obra desqualificada, pessoal de postos de gasoline e
assemelhados, pessoal ligado a segurança patrimonial, leiturIsta,
continuos, entregadores, motociclistas, cicilsta, etc.

office boy,

Grupo 81 - caseiro, jardineiro, empregado domestic° em geral. ferrador, tratador
de animais, e outros.
Grupo 82 - manobristas não empregados, guardador de carros , engraxate e
entregadores.
Grupo 89 - acompanhante, massagista de relax, bailarinas de casa noturna e
outra atividades que assemelham.
Grupo 90 - Agropecuária, comerciantes, industriais, pequenas e micro empresas,
empreiteiro, construtor, etc.; dono, proprietário, para quern assim se declara; vive
de rendas de aluguéis, capitalista, rentista.
Grupo 91 -• Militar inativo, funcionário aposentado, aposentado em geral,
pensionista, pastores, religiosos, padres, rabinos, etc.
Grupo 93 - Estudantes, bolsistas, estagiários,
prendas domesticas.
Autbnomo - Autônomo.

trainees, etc.; dona de casa,

Ficha de Cadastro

AMMO

TIPO DO CONTRATO

I I CDC

ANCERA

I

E Financiado / Arrendatário
3 do Cadastro

Operador/Código

I Arrendamento Mercantil Financeiro
E Avalista

Promotor/Codigo

Filial

Telefone

Loja/Concessionária

./Loa

DADOS DO CLIENTE
Nome Completo/Razão Social

ICNPJ
3 de Nascimento

Orgão Emissor

Identidade

Data de Emissão

Sexo

uralidade

UF

I

I

UF

E Separado

Li Divoroado
E Outros

Brasileira El Estrangeira
Complemento
Tempo de Residência Atual
Ano

Financiou?

I

I IT] Sim

Se phapria, valor R$

Própria
É] Financiada
Alugada E Funcional [I Familiar

I

Outros Veiculos

Bairro

Residência

I
fone Celular

E Solteiro

E Casado

I

E-mail

Nacionalidade

Endereço Residencial (Rua e No)
ide

Estado Civil

I M
EF

Onde?

Telefone Residencial

Outras Propriedades

IHTre tr

El Nap I

a r een7a

Valor RS

Hshuatrcoasourbano5

Mãe

ção / Pai

I CNRI Inc for sócio/proprietário)

iresa Onde Trabalha
de profissional

]Autônomo

Li Empresário

Assalariado Tempo de Serviço (Ano/Mês)

El Liberal

Cargo/Profissao/Area/Depto

Nome / Telefone do contador

iOutros

Endereço Comercial (Rua e N

Telefone/Ramal

Cidade

TO

Empresa onde trabalhou/Telefone

UP

I

I
ere ç o para correspondência
I Residencial E Comercial F

Endereço

CEP
I Outros/Especifique:

DADOS DO CÔNJUGE
Nome Completo
3

de Nascimento

órgão Emissor

Identidade

iresa onde trabalha

Data de Emissão

UF

Naturalidade

Nacionalidade
Tempo Serviço (Ano/Mês)

Carg o

I CNPJ (se for sócio/proprietário)

ereço Comercial

Telefone/Ramal

REFERENCIAS
Telefone

E.RENCIAS PESSOAIS

Nome

ERÊNCIAS BANCARIAS

Agencia

C/C

O Comum
O Especial

ERÉNCIAS BANCARIAS

Agência

C/C

Comum

co

Telefone

CARTÃO DE CREDITO

Tempo C/C
Tempo

E Visa

C/C

1 Mastercard

I

I

Outros

77 Diners I I Amex

0 Especial

co

DADOS FINANCEIROS
Rendimento do Cônjuge

da Mensal/Faturamento
I TRATO
. Tabela

I J PRF

El ItS Valor da

,r da TAC

Compra

1

ca
WICIONAL

ca

Valor da Prestação/Contra-Prestação
X)
1 Prazo I

Coeficiente

Modelo

I
N Portas

Modelo

I

I
Modelo

1--1 Seguro

Valor

E

I

[OS DO VEÍCULO

1DICIONAL

Entrada ou VRG antecipado

Valor Financiado ou Arrendado

1

Total dos Rendimentos

Outras/Especifique

N Portas

Ano/Modelo

I
N Portas

I

Ano/Modelo

Placa

Carência

I
Cor

Cor

I
Placa

Ej Outros

Data 1 Vencimento

I

Placa

I
Ano/Modelo

I

Acessórios

Despachante

Combustive'

II

IA f l o r-I D

Valor

[ombAustiivel

Valor

Combustive'

IG

I ID

FIG

ID

I
Cor

ca

LiA

ERVAÇÕES

sponsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas a vista do original do documento de identificação, CPF e outros comprobatorios dos demais elementos de
rma ção apresentados, sob pena de aplicação do disposto no Art. 64 da Lei m 6.383, de 30/12/1991".
orizo a BV Serviços Ltda a consultar/enviar meus dados/opera ç ões j unto a outras instituições financeiras, aos or g bos de prote ç ão de Credito e na Central de Riscos do
co Central do Brasil.
400
I ASSINE SEM O COMPLETO PREENCHIMENTO
/NCORDANCIA DO PLANO ACIMA

. 2,0007

Local e

Data

Assinatura do Financiado / Arrendatario

vei

Votorantim

BV

FINANCEIRA

Contrato de Financiamento

Pós Fixado

No

Pre Fixado

No da Proposta

do Contrato

BVFinance ira

PREAMBULO
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ: 01.149.953/0001-89
Av. Roque Petroni Jr. 999 - 150 andar - conjunto A - São Paulo - SP

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

UF

CEP

UF

CEP

I

Financ ia do

Nome

Nome
CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

--7, ,

CARACTERÍSTICAS DO FINANCIAMENTO
Valor da Compra
R$
Taxa de Juros (Mês)

Valor de Outros Itens

1R$

Valor da Entrada
R$

Taxa de Juros (Ano) Valor do IOC
R$

Valor da Prestação
R$

Vencto. da P prestação

Atualização Monetária

Financiamento Total
R$

Valor do TAC

Valor Liquido

R$

R$

Vencto. da última prestação

Qtd. de prestações

Valor da Tarifa de Cobrança
R$

Vendedor (Lojista/Concessionária)

Código

DESCRIÇÃO DO BEM FINANCIADO
Marca

Modelo

Placa

Cor

Ano Combustível Chassi

Valor do Bem
R$

GARANTIA(S)
Alienação Fiduciária do Bem descrito no item acima
Nota Promissória no valor de R$

de

de

Votorantim F ninc, J
-
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Cláusula Renegociação
As partes acima nomeadas, já qualificadas no CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, e
com as alterações cadastrais anotadas neste instrumento, tem entre si justo e contatado o presente
ADITIVO, nos termos e condições aqui especificados:
1. 0 FINANCIADO e a BV FINANCEIRA, de comum acordo e em aditamento, renegociam o
saldo devedor repactuado supra mencionado até a presente data e acordam que o seu pagamento
sera feito em prestações mensais, nos valores e vencimentos estabelecidos no Quadro II deste
instrumento.
2. 0 FINANCIADO reconhece ainda que esta repactuação poderá, para efeito de atendimento as
regulamentações vigentes, incorrer em recolhimento adicional do imposto sobre operações de
crédito (IOC).

3. Para garantir o pagamento das prestações a que se obrigou, o FINANCIADO emite neste ato
uma Nota Promissória a favor da BV FINANCEIRA , com vencimento a vista, no valor
correspondente ao total da divida expressa neste instrumento do campo "Valor Total de Divida"
do Quadro II acima.
4. Ficam expressamente ratificadas todas as demais clausulas e condições constantes do
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ora aditado e que não foram alteradas pelo
presente instrumento, em especial as referentes As condições de pagamentos e à garantia de
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA, as quais permanecerão em vigor até a sua final liquidação.
E, por se acharem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de
igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

http://bvnetprod.bvnet.bv/atendimento/pta_bvnetl/atendimento/loja/cobaditivocdc.htm 24/06/2005
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Sio Paulo, 01 de Setembro de 2003

CGC
01.149.953/0001-89

BY FINANCE IRA S/A (IF.!
Endereço:

Av. Roque Petroni JUnior, 999- 15"andar, conj. A.
So Paulo - SP.
NOME
SIRLEI AUGUSTA SILVA

CPF
063.521.298-62

ENDEREÇO
R Maria Afonso, 158 Cri Mal alda
DOMICILIO (SOMENTE CIDADE E ESTADO)

sac) Paulo SP
QUADRO
II

N.° DO CONTRATO
100153746
VEICULO(MARCA)
FORD

EMISSÃO
22/01/2003
ANO/MODELO/COR
97/98/ESCORT GLX 16V/
AZUL

,

PLACA
CI P-1119

Pelo presente Termo as partes acima identificadas tem, entre si, justo e contratado, o seguinte:
PRIMEIRA: 0 DEVEDOR, Por livre e espontânea vontade, reconhece e confessa dever a FINANCEIRA, a importância liquida e certa,
originada de Contrato de Financiamento com Garantia de Títulos e Alienação Fiduciária, indicada no quadro I. Destinado a aquisição de bem I.
cujas caracteristicas se encontram no quadro U.
SEGUNDA: Para liquidação da divida, ora confessada, o DEVEDOR propõe a FINANCEIRA e este aceita a seguinte forma de pagamento:
a.

Neste ato e melhor forma de direito, o DEVEDOR entrega a FINANCEIRA o bem financiado, e descrito acima, firmando o respectivo
Documento de Transferência, autorizando expressamente a que a FINANCEIRA proceda, de imediato, a venda para terceiros de qualquer
condição, pelo preço e forma de pagamento que lhe aprouver dispensada, também, qualquer prestação de contas;

b.

0 valor obtido do bem sera utilizado, integralmente, para amortizar o saldo que consta deste Termo, obrigando-se o DEVEDOR, tão logo
seja comunicado por escrito pela FINANCEIRA, a diferença que se registrar; e

C. Ern resultando diferença a favor do DEVEDOR, uma vez vendido o bem entregue, a FINANCEIRA restituirá, sem nenhum acréscimo , o
saldo apurado, também de uma só vez, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento total do valor da venda efetuada.
TERCEIRA: Ao montante do saldo devedor, ora confessado, a FINANCEIRA poderá acrescer as despesas de guarda do bem entregue att .': a
data de venda; as despesas de transferência junto ao oárgão de transito e honorários de despachante para efeitos da venda; bem assim, as desp es as
com multas, taxas e impostos, suportadas pela FINANCE IRA
QUARTA : Após o recebimento da comunicação da FINANCEIRA relativa à existência de saldo devedor, uma vez vendido o bem, como
previsto no "h" da Clausula SEGUNDA, o DEVEDOR disporá do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias corridos para sua liquidação. Em não
ocorrendo o pagamento na data aprazada, incidirão juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês e os encargos pactuados na forma do
Contrato de Financiamento aludido neste Termo.
QUINTA: Fica eleito o foro de São Paulo - Capital para as questões resultantes deste Termo, com renuncia expressa de outro ainda que
privilegiado.
E estando as partes, assim justas e contratadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e único efeito, com duas testemunhas.
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