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Uma avenida 
chamada crédito 

para as classes C e D

Há dez anos, o 
mercado de concessão 
de crédito era muito 
mais restrito do que 
vemos hoje 

Ao longo desses anos, 
vimos dobrar os vo-
lumes desta prática 

por mês. Segundo dados do 
SGS (Sistema Gerador de 
Séries Temporais) do Banco 
Central, concedia-se cerca 
de R$ 200 bilhões por mês 
no Brasil, em 2012, sendo 
que, desse montante, cerca 
de R$ 100 bilhões chegavam 
às mãos de pessoas físicas. 

Para se ter uma ideia de 
como isso mudou, este ano, 
a média mensal supera R$ 
400 bilhões, sendo que, 
metade desse valor, vai para 
pessoas físicas. Em termos 
de carteira de crédito, em 
fevereiro de 2012 havia R$ 
2,1 bilhões de saldo total no 
país, enquanto em fevereiro 
de 2022 essa cifra atingiu R$ 
4,7 bilhões. Essa mudança 
não foi por acaso. Em pri-
meiro lugar, cresceu signi-
ficativamente o número de 
players ofertando crédito. 

Se antes a oferta ficava res-
trita a grandes bancos que 
tinham interesse prioritário 
na população de média e alta 
renda (enquanto algumas 
financeiras se voltavam para 
atender população de baixa 
renda), no decorrer desses 
dez anos houve uma série de 
flexibilizações regulatórias 
vindas do Banco Central 
nas regras e na governança, 
o que permitiram o advento 
de fintechs e a entrada do 
varejo em massa como pro-
vedores de crédito.

Em paralelo, assistimos a 
uma revolução tecnológica, 
que possibilitou a demo-
cratização do crédito e a 
escalabilidade na oferta. O 
smartphone e demais canais 
digitais passaram a fazer 
parte da vida do brasileiro 
e, com isso, a oferta passou 
a não depender mais do 
ambiente físico de uma loja 
ou agência bancária.  

Por fim, e talvez o mais 
importante, houve uma 
transformação do ponto de 
vista informacional. 

Antes, os provedores de 
crédito baseavam seus mo-
delos de risco em informa-
ções negativas (restritivas) 
e de natureza cadastral. 
Hoje, existe um rico leque 
de informações no mercado 
que mistura fontes, como o 
próprio BC, o cadastro posi-
tivo, os dados de consumo, o 
bureaux e informações não 
estruturadas, como biome-
tria, além de muitas outras. 
Com mais informação em 
mãos, e com as evoluções 
técnicas de Data Science, é 
possível precificar melhor o 
risco do cliente - o que pos-
sibilita um aumento natural 
da taxa de aprovação e dos 
limites de crédito.

Uma nova mentalidade 
vem dominando o setor 

de crédito no Brasil. As 
fintechs compreenderam 
que o público C e D era mal 
atendido pelos provedores 
de crédito tradicionais 
e passaram a falar a sua 
língua. São empresas que 
têm trabalhado fortemente 
para melhorar a percepção 
do cliente, focando na ex-
periência digital. Afinal, a 
tecnologia permeia todo 
o ciclo de crédito, desde 
o momento da concessão, 
passando pela manutenção, 
até o final do ciclo, que é a 
recuperação de crédito. E 
tem dado certo.

Na parte de concessão, 
a tecnologia ampliou os 
canais de aquisição de 
clientes novos, permitindo 
a democratização e esca-
labilidade, alcançando po-
tenciais clientes que, antes, 
deveriam ir até a loja. Tam-
bém houve uma revolução 
tecnológica nas ferramentas 
antifraude, com biometria 
que usa técnicas avançadas 
de reconhecimento facial, 
como prova de vida e face-
match. Ou seja, com mais 
mecanismos de segurança, 
concede-se mais crédito.

Para a pessoa física, o 
crédito significa possibili-
dade de consumo e de rea-
lização de sonhos. Com um 
cartão de crédito em mãos, 
a pessoa pode consumir 
o produto ou serviço que 
deseja e ganha um fôlego 
para pagar. Por meio de 
um empréstimo, a pessoa 
pode realizar uma viagem 
ou uma reforma, parcelando 
o pagamento dentro daquilo 
que cabe em sua realidade. 

Claro que sempre levando 
em conta a educação finan-
ceira: quem assume um 
crédito tem que conhecer 
suas possibilidades de pa-
gamento e é fundamental 
que as empresas tenham 
iniciativas nesse sentido. 
Portanto, uma das avenidas 
que mais devem crescer nos 
próximos anos é o “crédito 
como serviço”. Nesse con-
ceito, o crédito não é um 
fim em si mesmo, mas passa 
a ser concedido como um 
produto no formato white 
label. 

Uma empresa de qualquer 
segmento pode decidir ofer-
tar crédito para sua base 
de clientes, como forma de 
fidelização, engajamento 
e monetização. E como 
ela não tem expertise em 
gestão de risco, contrata 
uma outra que atua bem 
neste mercado. O risco 
dessa carteira de crédito 
pode ser compartilhado ou 
não, depende do modelo de 
negócios. E quem mais tem 
a ganhar neste cenário é o 
público C e D.

Estamos preparados para 
este novo momento do 
crédito. Aproveitar as opor-
tunidades é preciso e o 
consumidor só tem a ganhar.

(*) - É diretor de risco e operações da 
FortBrasil (www.fortbrasil.com.br).

Gustavo Salione (*)

Seja para os executivos que delegam a terceiros a 
responsabilidade por pagar os boletos e realizar trans-
ferências, ou um casal que organiza os gastos juntos, 
pais separados que precisam organizar as despesas dos 
filhos e, até mesmo, amigos que dividem um imóvel e 
suas respectivas contas mensais, todos já passaram por 
dificuldades na hora de organizar os vencimentos dos 
boletos e contas do mês. 

Porém, hoje em dia, com a modernização dos meios 
de pagamentos, lidar com essas responsabilidades ficou 
bem mais fácil. Atualmente existem diversos aplicativos 
que prometem ajudar na organização e gestão de tarefas. 
Porém, mesmo com diversas maneiras de pagar os boletos 
muitas pessoas ainda não conseguem se planejar para 
realizar essas funções. 

Pensando nisso, a Friday Pagamentos, fintech de pa-
gamentos digitais, trouxe cinco dicas que podem ajudar 
na hora de organizar o pagamento de suas contas e que 
podem facilitar o seu dia a dia: 
 1) Controle os gastos - Falando pode até parecer 

fácil e, talvez, até pareça a forma mais óbvia de 
organizar seus pagamentos, mas muitas pessoas 
não seguem esse princípio e acabam  “desper-
diçando” dinheiro ao longo do mês. O que pode 
deixar as coisas se tornarem uma grande bola 
de neve, fazendo com que você fique com suas 
economias apertadas e deixe de pagar uma dívida 
ou outra.

 2) Tenha uma reserva - Se você divide as contas com 
alguém, sejam eles parceiros ou amigos, tenha uma 
própria reserva financeira. Não deixe o dinheiro dos 
dois centralizado em uma única conta. Assim, caso 
surja algum imprevisto, ou alguma conta de última 
hora, você poderá acessar essa quantia de maneira 
fácil para quitar suas dívidas.

 3) Não espere a data de vencimento - Em vez de 
esperar o dia do vencimento para quitá-los, trate 
de fazer logo o débito. Esse movimento pode fazer 
com que você não gaste seu dinheiro com outras 
coisas antes de quitar suas dívidas mensais e assim 

O óleo de cozinha é um item básico 
na mesa do brasileiro e o descarte 
inadequado do produto usado pode 
gerar resíduos. Assim, sua destinação 
correta ajuda a reverter possíveis 
danos ambientais além de contribuir 
para a fabricação de novos produtos.

Em 2021, uma parceria firmada 
entre indústria e comércio para 
conscientização sobre o descarte 
adequado do resíduo gerou a coleta 
de 764.277 litros de óleo, superando 
a meta prevista para o período, que 
era de 700 mil litros. Atualmente, no 
estado de São Paulo, estão instalados 
2.700 pontos de entrega voluntária em 
130 cidades atendidas pelo programa.

Para contribuir com o aumento 
de Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs), a participação do comér-
cio é fundamental e agrega vários 
benefícios. Para a população, é a 
comodidade de encontrar um local 
mais próximo para o descarte do óleo 
residual, já para o comerciante, é o 
cumprimento da legislação, com a 
participação no sistema de Logística 
Reversa. Vale lembrar que a adesão 
é gratuita e não há custos para a 
aquisição do coletor, transporte e 
destinação do produto (pois são de 
responsabilidade do fabricante ou 
importador parceiro).

As empresas que aderirem ao Óleo 

Sustentável – programa coordenado 
pela Associação Brasileira das Indús-
trias de Óleos Vegetais (Abiove) que 
promove a conscientização sobre o 
armazenamento e descarte corretos 
do óleo de cozinha usado - podem en-
contrar mais informações sobre como 
funciona a plataforma, as metas e as 
possibilidades de atuação nos links: 
(https://www.fecomercio.com.br/

projeto-especial/logistica-reversa/
oleo-de-cozinha-usado) e ( https://
www.oleosustentavel.org.br/).

Termo de compromisso para Lo-
gística Reversa de óleo de cozinha 
usado, termo assinado pela Abiove, 
Associação Paulista de Supermerca-

dos FecomercioSP e o Sindicato da 
Industria de Óleos Vegetais (Sindo-
leo), estabelece metas anuais quanti-
tativas de recolhimento e destinação 
do resíduo, além de metas geográficas 
de ampliação e instalação de PEVs 
no Estado e iniciativas de educação 
ambiental e comunicação. 

O varejo pode contribuir de duas 
formas: cedendo espaço para a ins-
talação de PEVs e conscientizando 
funcionários e consumidores, por 
meio de ações de divulgação vei-
culadas em banners no interior do 
estabelecimento, nas mídias sociais 
e nos canais digitais. Quando a popu-
lação leva óleo usado para os PEVs, 

ela ajuda na geração de emprego e 
renda dos parceiros de coleta e das 
indústrias recicladoras, que destinam 
o material para criação de novos pro-
dutos, como sabão, tintas, vernizes e 
biodiesel, por exemplo. 

Atualmente, apenas 2% da mistura 
de matérias-primas utilizadas para a 
fabricação de biodiesel é composta 
por óleo vegetal residual. A estimativa 
é que, a cada litro do produto pós-
consumo, sejam gerados 250ml de re-
síduos, que poderiam ser destinados 
para a produção de biocombustíveis, 
reduzindo a emissão de gases do efeito 
estufa. -  Fonte e mais informações: 
(www.fecomercio.com.br).

André Schneck (*)
 

Mas como ter controle 
dessa estratégia em 
um cenário no qual 

as marcas dependem cada 
vez mais de distribuidores 
terceirizados para fazer seus 
produtos chegarem ao ponto 
de venda? 

Estes distribuidores aten-
dem a diversas empresas ao 
mesmo tempo e, por isso 
mesmo, tendem a criar um 
relacionamento frágil com 
cada uma delas. É difícil 
garantir que o vendedor do 
distribuidor conheça seus 
produtos ou negocie o mix 
mais vantajoso para você. 

Grandes companhias, com 
maior disponibilidade de 
recursos e amplo alcance 
de mercado, podem até ter 
vantagens competitivas, 
mas enfrentam um desafio 
particular: a dificuldade 
de monitorar tudo o que 
acontece ao longo de uma 
extensa cadeia, que vai dos 
centros de distribuição até 
os pontos de venda, o que 
pode significar prejuízos fi-
nanceiros, de relacionamen-
to ou até de posicionamento 
de marca. 

Uma alternativa que vem 
se mostrando cada vez mais 

Os parceiros tendem a ser mais engajados à medida em que suas 
performances tornam-se recompensas.

Programas de incentivo 
destravam expansão comercial 

das grandes marcas
Quando falamos de empresas que vendem seus produtos no varejo, sabemos que uma estratégia de 
distribuição inteligente é crucial para a sustentabilidade dos negócios

lojas menores, de atuação 
estritamente regional. 

A marca ganha capilarida-
de e um precioso canal de 
comunicação com um grupo 
muito grande de parceiros 
que, individualmente, po-
dem até fazer negócios pe-
quenos, mas que, somados, 
são de extrema importância 
para “fechar a conta”. 

O mercado precisa com-
preender que o Brasil não 
é formado apenas pelas 
capitais. E ele é grande, 
tanto em território quanto 
em potencial de consumo. 
Isso não pode ser ignorado. 

No fim, o cenário se torna 
positivo para todas as partes. 
O terceirizado é estimulado 
e passa a ter a possibilidade 
de resgatar recompensas e 
experiências, muitas delas 
exclusivas, os PDVs são 
recompensados por cola-
borar com a estratégia da 
companhia e o consumidor 
tem acesso facilitado aos 
produtos que busca. E as 
grandes marcas, além de 
construírem uma imagem 
mais positiva, melhoram o 
seu aspecto mais importan-
te: as vendas. 

 
(*) - É Gerente de Marketing e 

Planejamento da Incentivar. 

C
H

B
D

_C
A

N
VA

eficaz é a adoção de Progra-
mas de Incentivo dirigidos 
ao distribuidor terceirizado 
e aos PDVs. Para as marcas, 
o Incentivo vem aos poucos 
se tornando uma valiosa 
ferramenta de geração e 
acompanhamento de dados. 

Hoje, com o software 
certo, empresas já podem 
disponibilizar metas (de 
mix, execução, treinamen-
to, etc) aos colaboradores 
de revendas parceiras e 
acompanhar, de maneira 
segmentada, o cumprimento 
dessas metas. Além disso, os 
parceiros tendem a ser mais 
engajados à medida em que 

suas performances tornam-
se recompensas. 

Para reforçar esse compor-
tamento, podemos oferecer 
desde a troca de pontos por 
produtos e dinheiro, até ex-
periências exclusivas, como 
viagens e eventos restritos. 

Quando falamos da rela-
ção com o PDV, o Incentivo 
pode ser usado para ofe-
recer condições especiais 
para Key Accounts, por 
meio de campanhas de 
Loyalty e Cashback, mas é 
especialmente importante 
para garantir o mix correto 
e qualidade de execução 
em mercearias, farmácias e 

Dicas para estruturar 
o pagamento de suas contas

você não corre o risco de pagar multas ou juros por 
atraso no pagamento.

 4) Centralize as datas de vencimento - Além de 
antecipar o pagamento para antes das datas dos 
vencimentos, outra dica que pode te ajudar é cen-
tralizar todas as datas de vencimento para um dia, 
ou um período específico. 

  Se possível para perto do seu pagamento. Por exem-
plo, se você recebe no dia 30, não coloque esses 
pagamentos para o meio do mês. Quanto menos 
datas diferentes, mais fácil você ficará de lembrar 
de sanar suas dívidas.

 5) Utilize aplicativos de pagamentos automá-
ticos - A tecnologia deve ser aliada durante esse 
processo, hoje temos aplicativos para tudo. E não 
poderia ser diferente na hora de organizar e pa-
gar suas contas. Para ajudar com todo o controle 
financeiro, incluindo as contas pendentes, utilize 
aplicativos. - Fonte e outras informações, acesse: 
(https://friday.ai/).

Mesmo com diversas maneiras de pagar os boletos muitas 
pessoas ainda não conseguem se planejar para 

realizar essas funções.
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O descarte correto do óleo de cozinha usado reduz impactos ambientais


