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1 - Conceitos Básicos  
O que é?

2 - Iniciativa de Revisão do 
Modelo de Cobrança
Qual é o tamanho do 
desafio?



Crédito e cobrança são funções-chave do ciclo de Order to Cash 
(Realização da Receita) das organizações que são gerenciadas de 
forma integrada e adequada e podem ainda representar uma 
significativa vantagem competitiva.

Ciclo do Order to Cash

1 - Conceitos Básicos  - O que é?
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Potencial

Benefícios Típicos da Gestão de Crédito e Cobrança

§ Menores despesas operacionais relacionadas ao processamento de transações;
§ Alinhamento de objetivos de marketing com resultados financeiros;
§ Desenvolver políticas e procedimentos para melhorar os serviços relacionados ao cliente;
§ Fortalecer controles internos a fim reduzir os processos de excessão;
§ Tomada de decisão baseadas em dados financeiros;
§ Aumentar a previsibilidade e credibilidade dos forecasts financeiros;
§ Alavancar a automação de processos repetitivos.
§ Otimizar o retorno para determinado nível de risco de crédito;
§ Controlar o risco financeiro associado à inadimplência;
§ Explorar novos segmentos de mercado com a finalidade de aumentar as receitas;
§ Maximizar a conversão das vendas realizadas em caixa;
§ Minimizar o prazo médio de recebimento a fim de reduzir ou realocar o capital de giro;
§ Negociar melhores condições de financiamento;



Potencial

Potencial de Melhoria na Gestão do Ciclo de Crédito

Existem oportunidades de otimização em todo o ciclo de crédito, possibilitando uma 
diminuição na exposição ao risco e o incremento do lifetime dos bons clientes.

§Otimização das 
estratégias de cobrança 
através de informações 
comportamentais de clientes
§Melhoria na qualidade e 
velocidade da avaliação de
clientes
§Operacionalização da 
política de cobrança
através de revisões e 
controles
§Reforço da capacidade de 
detecção de fraudes
§Centralização do 
gerenciamento e otimização 
do uso de terceiros
§Aumento da retenção e 
lucratividade com base em 
estratégias voltadas ao 
“caring”

§Antecipação de riscos por 
meio do monitoramento do 
nível de risco do cliente com 
base em informações 
externas e geração de 
alertas preventivos
§Monitoramento da 
utilização dos limites de 
crédito (rotativo) conforme 
perfis de uso
§Revisão dos limites de 
crédito com base em 
informações externas e 
behavior score
§Melhoria do mecanismo de 
obtenção de garantias de 
maior liquidez (recebíveis 
de empresas de grande 
porte / alienação fiduciária / 
CDBs e aplicações)

§Melhora na assertividade
na identificação de atrasos 
e conciliação de 
recebimentos
§Reforço da estratégia  
end-to-end, cobrindo todo 
o ciclo de crédito
§Analise diária de 
pagamento rejeitados e 
exceções.
§Melhora na prática de
gestão de pagamento via 
débito automático, boleto 
bancário e depósito 
identificado, assim como 
utilização de datas de 
pagamento “favoráveis”
§Acompanhamento de
visão única do cliente 

§Incremento de receita por 
meio da melhoria do 
processo de screening do 
cliente (application score, 
enriquecimento da base, 
inferência de faturamento / 
renda etc.)
§Aumento do 
comprometimento da 
força / canais de vendas 
através de modelos de 
remuneração / 
comissionamento 
compatíveis 
§Revisão do portfolio de 
produtos, contemplando 
novos segmentos de risco 
com taxas de acordo com o 
tipo de cliente 
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Pré-Requisitos

Importância do Cadastro do Cliente no Modelo de Crédito

O primeiro pré-requisito para um bom Modelo de Crédito é a completude e 
confiabilidade dos dados cadastrais dos clientes que serão utilizados para seu 
desenvolvimento.

Ainda que o setor bancário seja uma referência, cada vez mais empresas de outros 
setores a usam de modo simplificado.

Captura de Informações de 
Clientes

Classificação de Risco de 
Novos Clientes

Gestão dos Modelos de 
Classificação de Riscos

§Dado de entrada do modelo 
focado no ID do cliente, sem 
captura de outras informações 
relevantes

§Baixo retorno de variáveis 
relevantes na análise de crédito

§Não utilização de variáveis 
importantes na análise de crédito 
dos novos clientes

§Modelos com pouca capacidade 
de distinção entre bons e maus 
clientes

§Linhas de corte para 
determinação das classes de 
clientes precisam ser ajustadas

§Mistura de conceitos entre 
classe do cliente (Low, Mid, High) 
e score de crédito

§Revisão dos modelos não 
ocorre de forma sistemática e 
periódica

§Quantidade modelos é 
incompatível com a estrutura de  
recursos designada para gestão

Concessão de Limite de Crédito
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Componentes Básicos

Componentes básicos do Modelo de Crédito

Para manutenção de adequados níveis de risco, é essencial investir em
um modelo de Administração de Crédito que possibilite a tomada de
ações preventivas com foco na minimização da inadimplência.

Recomenda-se uma estrutura de alçadas, contendo comitês de crédito,
que poderão aprovar exceções de maneira mais ágil e compartilhada.

Alertas de Ocorrências:

§Monitoramento diário das ocorrências internas e 
externas de clientes através da “Cesta de 
Restrições” que, com a identificação da quantidade 
máxima de ocorrências toleradas pelo modelo, 
deflagra o cancelamento automático de limites
§Para clientes que tenham ocorrências, porém 
abaixo da quantidade máxima permitida, serão 
gerados Alertas que permitirão uma análise 
julgamental que pode incidir em cancelamento 
manual por decisão comercial

Alertas Preditivos:

§Modelo que visa antecipar prováveis 
inadimplências e indicar ações preventivas

Renovação:

§Todos os limites de crédito serão renovados 
baseando-se na atualização de behaviour scoring
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Componentes de Modelos de 
Arrecadação de Cobrança

Existem oportunidades de otimização em todo o ciclo de crédito, possibilitando uma
diminuição na exposição ao risco e incremento do lifetime dos bons clientes.



Componentes de Modelo:  Arrecadação

Drivers para uma Arrecadação Eficiente

Um processo eficaz de Arrecadação diminui a propensão à contestações, 
assim como possibilita maior volume de caixa.

Existem boas práticas em relação às datas de vencimento e meios de 
pagamento a usar como estratégia.



Segmentos de Carteira

Drivers - Objetivos da Segmentação de Clientes para 
Cobrança

O objetivo da segmentação é a definição e aplicação de tratamentos diferenciados 
conforme características do grupo, otimizando a efetividade das capacidades de 
Cobrança.

§Priorizar esforços conforme retorno esperado: entendimento dos clientes com maior 
propensão a pagar em resposta às ações de cobrança.

§Melhorar o entendimento dos canais de cobrança mais efetivos para cada público.

§Criar uma metodologia de tratamento personalizado com base em dados demográficos, 
histórico de pagamentos e contatos, assim como motivadores da inadimplência.

§Criar valor e minimizar a perda de clientes por meio do compartilhamento de 
informações e resultados junto às áreas de Marketing / CRM e Gestão de Fraudes.
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Segmentos de Carteira

Drivers – Perguntas-chave da Segmentação 
de Clientes para Cobrança

Uma estratégia de segmentação do comportamento do cliente
possibilita alinhar as habilidades dos cobradores e diferenciar o
tratamento do cliente.



Segmentos de Carteira

Pergunta-Chave - Onde - Adequação do Canal 
de Tratamento do Cliente

Outro benefício da estratégia é a possível otimização dos canais de 
atendimento de acordo com o segmento atribuído ao cliente.



Terceirização

Exemplos de Modelos de Contratação de 
Terceiros (Telecobrança)

Os modelos de contratação de terceiros podem variar conforme o
grau de maturidade dos processos de Arrecadação e Cobrança.



Terceirização

Exemplos de Modelos Organizacionais de 
Arrecadação e Cobrança

Com base em um modelo de processos proposto e no perfil de
atividades mapeadas nas áreas de Arrecadação e Cobrança, é
possível estabelecer cenários de Estrutura Organizacional.



Fases de Revisão do Modelo Conceitual de Cobrança, sem 
considerar a modelagem estatística.

Visão da Jornada de Construção

2 - Iniciativa de Revisão do Modelo de Cobrança
Qual é o tamanho do desafio?



Acesse noso site e cadastre-sempara companhar as 
publicações e E-Books da Addunt com muito mais

informacões relevantes para o seu negócio.

www.addunt.com.br


