
O novo mundo do 
instantâneo e seus 

impactos no mercado 
de cobrança 

O mercado de 
cobrança viu 
algumas tecnologias 
transformarem 
o formato das 
operações, os 
processos e seus 
resultados

O que hoje nos daria 
o mesmo ganho que 
tivemos quando im-

plementamos os discado-
res preditivos? Participei 
de um projeto em que 
conseguimos aumentar a 
produtividade da operação 
em 30% apenas com o uso 
do discador e, acredite, 
naquela época ainda não 
conseguíamos extrair o má-
ximo do que a ferramenta 
poderia nos trazer. 

Depois do discador vieram 
as mensagens escritas e 
faladas, os robôs e os por-
tais de negociação. Parece 
bastante coisa, e é! Mas, qual 
será o próximo passo? 

Meu entendimento é que 
já estamos chegando no 
próximo nível: o PIX. 

Quanto já não sofremos 
implantando operações 
para recebimento via cartão 
de crédito? 

Conheci até algumas que 
tinham as “maquininhas” 
na operação e o consumi-
dor passava o número do 
cartão, incluindo o número 
do cvv, pelo telefone. Isto 
porque quanto mais rápido 
recebermos, menor o risco 
de o cliente abandonar a sua 
promessa e, com isso, maior 
será a arrecadação. 

O boleto registrado tam-
bém foi outro desafio: criar 
um processo que enviasse 
ao banco todos os boletos 
gerados na operação dentro 
do menor prazo possível 
para fazer o registro ban-
cário, e com isso viabilizar o 
recebimento, foi uma tarefa 
complicada para muitas 
empresas. Sim, porque al-
guns clientes querem fazer 
o pagamento na hora. E nós 
agradecemos por isso! 

O PIX vai mudar muita 
coisa para o varejo, para os 
bancos, para os consumido-
res, para muitas operações. 
Ele promete transações 
instantâneas e simples. Será 
maravilhoso falar com um 
cliente e identificar que ele 
acabou de fazer um paga-
mento enquanto o atenden-
te ainda acabava de fornecer 
algumas informações. Isso 
transforma não apenas o re-
sultado de cobrança, com a 
capacidade de receber mais 
em menos tempo e com me-
nor custo, mas também vai 
transformar a expectativa 
do cliente. 

Este é o ponto para o 
qual eu gostaria de chamar 
atenção, pois não tenho 
visto discussões a respeito. 
As empresas, em particular 
as áreas de recuperação de 
crédito, já estão preparadas 
para este novo momento? 
Trago aqui alguns pontos, 
que na minha avaliação 
precisam ser respondidos: 
	 •	Clientes	que	já	tiverem	

aderido ao PIX irão 
requerer pagamentos 
neste formato. Quando 
as operações de co-
brança estarão prontas? 
Será que as empresas 
vão primeiro observar a 
adesão dos seus clientes 
em vez de estimular esse 
meio de pagamento que 
pode aumentar a recu-
peração? 

	 •	Clientes	com	algum	tipo	
de bloqueio de servi-
ços irão “compreender” 
uma demora para a re-
ligação da sua internet, 
energia, TV a cabo ou 
qualquer outro tipo de 
serviço? 

	 •	Os	clientes	negativados	
que pagarem com o PIX 
irão aguardar até cinco 
dias para serem retira-
dos dos birôs de crédito? 

	 •	Receber	 online	 é	 uma	
coisa, realizar a baixa 
online é outra. As em-
presas continuarão re-
alizando as suas baixas 
no “batch”? 

É claro que se o consu-
midor não tiver saída ele 
será obrigado a aguardar 
o prazo que a empresa lhe 
apresentar. Mas estamos 
falando da experiência do 
cliente, do foco no cliente, 
da centralidade do cliente 
e tantos outros títulos boni-
tos, e que na prática falham 
muito na visão do cliente 
final.  Quem trabalha em 
cobrança já deve ter ouvido 
algumas vezes o seu cliente 
reclamando: “vocês são 
muito rápidos para cobrar, 
mas para resolver o meu 
problema vocês não têm a 
mesma pressa”. 

Se queremos nos anteci-
par e atender às necessi-
dades de nossos clientes, 
precisamos estar atentos 
às transformações que os 
pagamentos instantâneos 
irão introduzir. A tecnologia 
de streaming será funda-
mental nesse processo, pois 
teremos que ser capazes de 
processar também instanta-
neamente as demandas dos 
consumidores. 

Enfim, vem aí o novo - ou 
nem tão novo assim - mundo 
instantâneo!

(*) - É Consultora de Negócios da 
FICO (www.fico.com.br).
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Tradicionalmente, os 
anunciantes olham 
para os índices de 

vendas do ano anterior para 
se preparar, mas agora, por 
causa da pandemia, essa 
estratégia não funcionará 
este ano.

Para identificar novas 
tendências de mercado e 
comportamento do consu-
midor em 2020, a Criteo, a 
empresa de tecnologia global 
que fornece publicidade 
confiável e impactante aos 
profissionais de marketing 
do mundo, entrevistou mais 
de 13.000 consumidores e 
14.000 varejistas em todo o 
mundo para entender como 
a Black Friday 2020 será 
afetada pelo aumento do e-
commerce e a reabertura de 
lojas físicas no Brasil.
	 •	Comércio eletrônico 

X lojas físicas - As 
vendas no varejo online 
foram 30% maiores nas 
Américas e 17% maiores 
em todo o mundo duran-
te as duas semanas de 15 
a 28 de junho, em compa-
ração com a média do pe-
ríodo de 2 de fevereiro a 
14 de fevereiro. Cerca de 
80% dos consumidores 
brasileiros pesquisados 
disseram que continua-
rão comprando presen-
tes online para feriados 
e 67% descobriram pelo 
menos uma nova forma 

Os consumidores descobriram novas lojas online favoritas e 
aumentaram a diversidade de produtos que compram.
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A crise sanitária e econômica, 
causada pela pandemia mundial 
do Coronavírus, comprometeu o 
desenvolvimento financeiro de 
empresas, de diversos setores. A 
fim de evitar maiores problemas e 
fechar o mês no azul, o mercado 
passou a buscar alternativas que 
ajudam a identificar melhores 
oportunidades de negócios, prazos 
de pagamentos e recebimentos, 
entre outros. 

A Klooks – maior base de dados 
de demonstrativos financeiros do 
Brasil – incorporou a sua tecnologia 
uma nova funcionalidade o “Painel 
de Inteligência”, que coleta dados 
de empresas de capital fechado e 
encontra melhorias em margens 
e prazos médios. O big data da 
Klooks analisa as informações en-
viadas pela empresa contratante, 
entre principais clientes, prazos de 

Black Friday 2020: 
quais comportamentos do 

consumidor mudaram este ano?
Com milhões de pessoas em todo o mundo se adaptando a um novo normal, a Black Friday 2020 será 
muito diferente em comparação a 2019

indicam que as catego-
rias de produtos com as 
vendas mais altas serão 
as mesmas que subiram 
no início deste ano:

	 •	Itens	de	cozinha	tiveram	
uma taxa de vendas 
200% maior online

	 •	Dispositivos	eletrônicos,	
como TVs, venderam 
quase 500% a mais, 
enquanto as vendas 
de smartphones foram 
248% maiores

	 •	As	 vendas	 online	 de	
roupas (seja para fazer 
exercícios ou para passar 
mais tempo em casa) 
quase quadruplicaram

	 •	Os	 itens	 de	 decoração	
para casa aumentaram 
suas vendas em mais de 
140%

“A pandemia global e o 
impacto econômico resul-
tante criaram desafios para 
consumidores e marcas em 
um mercado imprevisível. 
A busca por produtos com 
desconto costuma começar 
no início de outubro, mas 
será interessante ver se a 
situação continua fluida e 
como as novas preferên-
cias por compras online 
impactarão a reabertura de 
lojas físicas”, afirma Tiago 
Cardoso, diretor geral para 
a América Latina da Criteo. 
Fonte e mais informações: 
(www.criteo.com/br).

de compra online que 
manterão. 

  Ao mesmo tempo, 27% 
disseram que já se sen-
tem confortáveis com-
prando em lojas físicas 
e shoppings até meados 
de outubro. Além do e-
commerce, os brasileiros 
também estão se vol-
tando para as compras 
diretas em aplicativos. 
Os dados mostram um 
aumento de 3% nas 
conversões em compa-
ração com 16 de março, 
pouco antes do início do 
distanciamento social.

	 •	Principais categorias 
em 2020 - Os consumi-
dores brasileiros desco-
briram novas lojas online 
favoritas e aumentaram 

a diversidade de produ-
tos que compram - de 
mantimentos a produtos 
fitness e móveis para o 
home office. Em 2020, 
algumas categorias do-
minaram o e-commerce 
e devem permanecer 
altas durante a Black 
Friday devido ao novo 
estilo de vida e hábitos 
que os brasileiros desen-
volveram durante o pico 
da COVID-19.

  Cerca de 53% dos en-
trevistados disseram 
estão cozinhando mais 
em casa; 46% manterão 
a prática do home office; 
39% estão lendo mais 
livros; e 50% continuarão 
se exercitando em casa. 
Esses novos hábitos 

A Ford já foi a maior distribuidora de 
filmes do mundo

A Ford tem uma forte ligação com o cinema e seus carros 
já estrelaram mais de 3.000 produções nas telas. A lista inclui 
desde o Mustang em “Bullitt”, “60 Segundos” e “007 Contra 
Goldfinger”, o Falcon GT em “Mad Max” e o Explorer em 
“Jurassic	Park”	até	a	F-150	Raptor	em	“Need	for	Speed”	e	o	
clássico	Gran	Torino	no	filme	de	mesmo	nome.	No	entanto,	
poucos sabem que a Ford também tem uma rica história de 
produção nessa área e em 1918 tornou-se a maior distribui-
dora de filmes do mundo.

Movido por seu espírito criativo e empreendedor, Henry 
Ford, fundador da empresa, tinha interesse por inovações de 
diversas áreas. Depois de ver a produção de um filme sobre 
as instalações de sua jovem empresa em Highland Park, nos 
EUA, em 1913, ele vislumbrou o grande potencial dessa arte 
e criou a Ford Motion Pictures.

O estúdio lançou o filme “Como Henry Ford Faz Mil Carros 
Por Dia” e começou a produzir notícias curtas para exibição 
nos cinemas que, em seu auge, chegaram a ser vistas por 
três milhões de espectadores semanalmente. 

Em 1914, com a aquisição de câmeras de 35 mm e instalação 
de um laboratório de processamento na fábrica de Highland 
Park, a Ford tornou-se a primeira companhia industrial ame-
ricana a ter um departamento de produção de filmes. A Ford 
Motion Pictures começou com apenas dois funcionários e logo 
cresceu para 24 nos meses seguintes. Com essa estrutura, 
a empresa passou a produzir filmes educacionais e em 1918 
tornou-se a maior distribuidora de filmes do mundo. 

Nas	décadas	de	1920	e	30,	o	departamento	produziu	também	
filmes promocionais e de treinamento, que eram exibidos 
nos distribuidores Ford e outros locais para espectadores 
das cidades e do interior, chegando a 2,5 milhões de pessoas 

por mês. Em alguns casos, estes foram os primeiros filmes 
vistos por famílias das áreas rurais. Também produziu filmes 
sobre viagens, a vida no campo e documentários sobre as 
aventuras do grupo de exploradores de Henry Ford, que 
também incluía nomes famosos como Thomas Edison, Charles 
Burroughs e Herbert Hoover.  

Após o fechamento definitivo do departamento de filmes, 
na década de 1960, aproximadamente 600.000 metros de 
filmes	foram	doados	para	o	National	Archives	em	Washington,	
que atualmente abriga mais de 3 mil filmes produzidos pela 
Ford de 1903 a 1954 (Imprensa Ford).

A Ford Motion Pictures também produziu filmes sobre viagens, 
a vida no campo e documentários.
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Tecnologia ajuda a renegociar prazos de pagamentos e recebimentos
pagamentos e volumes de vendas 
vendidos no último ano. 

A partir daí, com a ajuda de 
machine learning e inteligência 
artificial, a Klooks localiza dados 
referentes ao Prazo Médio de 
Pagamento (PMP); e Prazo Mé-
dio	 de	 Recebimentos	 (PMR)	 de	
fornecedores e clientes, e sugere 
melhorias. “O painel de inteligência 
que desenvolvemos tem o objetivo 
de ajudar as empresas a buscarem 
melhores oportunidades de negó-
cios e renegociações, com infor-
mações precisas e minuciosas”, 
comenta Alexandre Abu-Jamra, 
CEO e fundador da Klooks. 

“Conseguimos analisar os dados 
de diversos setores do mercado, 
como indústrias, distribuidores, 
varejistas, área da saúde, serviços, 
transportes, tecnologia, entre ou-
tros”, finaliza. Além de oferecer um 

o prazo médio de pagamentos e 
suas margens. 

Já a área de crédito tem acesso a 
balanços mais completos e minu-
ciosos de seus fornecedores e clien-
tes, a fim de obter uma dimensão 
maior sobre o risco de inadimplên-
cia e prejuízo financeiro. E, por fim, 
a diretoria e as áreas de inteligência 
e planejamento tem acesso a ba-
lanços e análises de concorrentes, 
clientes e fornecedores. A solução, 
baseada em inteligência artificial 
e machine learning, coleta dados 
demonstrativos de fontes públicas 
e cria relatórios de empresas de 
capital fechado. Com base nestes 
demonstrativos, a startup fornece 
dados atualizados, padronizados 
e relevantes para uma avaliação 
segura e aprofundada.

Fonte e mais informações: (ht-
tps://bigdata.klooks.com.br/).

O mercado busca alternativas que ajudam a identificar melhores 
oportunidades de negócios, prazos, e recebimentos.
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panorama geral – apresentando 
dados seguros sobre o mercado – 
o Painel de Inteligência identifica 
oportunidades de negócios em to-
dos os departamentos da empresa: 

a área de Suprimentos consegue 
entender qual o prazo médio de 
recebimentos dos fornecedores 
e as margens deles; o comercial 
tem uma visão mais ampla sobre 


