
A era do birô amigo

Completando 10 anos 
como empresário 
do setor de crédito e 
cobrança, tenho feito 
algumas reflexões 
sobre as principais 
transformações 
ocorridas no período 

Foi apenas quando abri 
meu próprio negócio, 
em 2012, que pude ter 

uma perspectiva mais geral da 
evolução do mercado. E de lá 
para cá, as mudanças foram 
enormes. Naquela época, 
a concessão de crédito era 
baseada em uma decisão bi-
nária: aprovado ou recusado. 
E ponto final. 

Era como pegar uma foto, 
analisar um momento con-
gelado. A alguém que tinha 
restrição era mais fácil negar o 
crédito e, por outro lado, para 
quem tinha “ficha limpa” era 
bem desafiador determinar o 
limite do crédito e a condição 
de pagamento.

Hoje, seria mais como ana-
lisar um filme, isto é, levar 
em consideração o histórico, 
o contexto e a dinâmica de 
comportamento do tomador 
de crédito para então decidir, 
de maneira mais ajustada, 
entre o sim e o não. Isso 
é possível graças a tantos 
bancos de dados associados 
a tecnologias que ajudam a 
compor um perfil, a definir 
um score (como chamamos a 
pontuação nos birôs de crédi-
to) e assegurar bons negócios 
para ambas as partes.

Antigamente, era mais 
restrito o acesso a dados de 
inadimplência. Unificados, 
formavam uma lista de conta-
tos valiosa para as instituições 
que ofereciam soluções às 
pessoas negativadas. Foi as-
sim que bancos e associações 
comerciais deram origem aos 
primeiros e mais famosos 
birôs do Brasil, mas essa fama 
veio sendo associada a uma 
imagem bem aterrorizante - 
ninguém queria nem imaginar 
ter seu nome “sujo”, listado no 
cadastro dessas instituições. 

Contudo, com a chegada do 
Cadastro Positivo em 2013, 
começou a acontecer uma 
transformação significativa, a 
meu ver. Não parecia justo que 
um bom pagador que, even-
tualmente, estivesse com um 
único boleto em atraso, tivesse 
um financiamento imobiliário 
negado, por exemplo. 

A novidade foi agregar 
informações abrangentes 
e positivas para - usando a 
mesma analogia de filme  - 
compor um documentário 
mais realista, em vez de se 
apegar a uma foto mal tirada. 
Começou assim a renovação 
da imagem dos birôs. Gosto 
da expressão “birô amigo”, 
pois atualmente eles têm um 
papel, de fato, muito mais 
colaborativo. 

Um bom score que estabe-
lece uma relação de confian-
ça e pode ajudar o tomador 
de crédito a conseguir taxas 
de juros mais baixas, ofertas 
especiais (de cartões de cré-
dito, por exemplo) e outros 
benefícios creditícios por ser 
um bom pagador. Na outra 
ponta, o ativo valioso para 
quem concede crédito são 
os “positivados”, um público 
que geralmente apresenta 
menos questões de ina-
dimplência e desgaste com 
cobrança.

O Cadastro Positivo é um 
avanço significativo, que 
pode impulsionar ainda mais 
a economia, principalmente a 
partir de 2019, quando ficou 
a critério particular solicitar 
o descadastramento. Além 
disso, a estreia do Open Fi-
nance também empoderou 
pessoas físicas e jurídicas em 
relação ao controle de dados e 
informação a ser usada pelas 
empresas credoras cada vez 
mais para beneficiar e não 
causar impedimentos para  
o cliente.

Por fim, pontuaria a evo-
lução tecnológica, tanto no 
sentido de análise quanto 
no de segurança da infor-
mação, como catalisador 
dessas transformações. Há 
muitas questões envolvidas 
na proteção e no controle 
de vazamento de dados, mas 
gosto de citar a biometria 
facial como uma das maiores 
aliadas da política antifraude. 

Com velocidade e precisão, 
essa tecnologia já é tão con-
fiável em garantir que uma 
pessoa é quem realmente 
diz ser que tem até validade 
jurídica. É certo que nada é 
completamente inviolável, 
mas, nesse caso, uma fraude 
é quase impossível - a não ser 
no imaginário dos filmes de 
ficção científica que contam 
com recursos improváveis 
mesmo nos próximos 100 
anos.

(*) - É CEO e fundador do birô de 
crédito Assertiva Soluções.

Hederson Albertini (*)

Information Officer que, em português, significa basicamente o cargo de 
Diretor de Informações. Isto, sendo aplicado nos mais diversos segmentos 
e áreas de atuação do mercado. O encontro é exclusivo para CIOs (Chief 
Information Officer), CEOs (Chief Executive Officer) e CFOs (Chief 
Financial Officer) e objetiva gerar novos relacionamentos e Networking 
entre estes profissionais. Isto, além de apresentar novas perspectivas 
sobre o uso da Tecnologia da Informação no meio empresarial. Saiba 
mais em: (www.ciocerrado.com.br).

E - Fruit Attraction 
Empresários do setor da alimentação, interessados em conhecer as 
principais tendências do mercado global de frutas e hortaliças e ter 
acesso às novas tecnologias de produção e comercialização, já podem 
se inscrever para participar da Fruit Attraction 2022, a segunda maior 
e mais importante feira de negócios de frutas e hortaliças do mundo. O 
Sebrae-SP organiza a missão empresarial e vai mentorar até 20 empresas 
para o evento em Madri, que acontece entre os dias 3 e 11 de outubro. 
Superada apenas pela Fruit Logistic Berlim, a Fruit Attraction reúne 
mais de 1,5 mil empresas expositoras e mais de 70 mil participantes 
de 120 países. Informações: (https://contato.sebraesp.com.br/fruit-at-
traction-2022/).

F - Eventos Cripto
A partir desta terça-feira (16), estará à venda o novo lote de ingressos 
para o ‘Bit In Rio by 2GO’, um dos maiores eventos sobre criptomoedas 
e blockchain da América Latina. É a versão carioca do BitSampa, confe-
rência que reúne regularmente os maiores especialistas de criptomoedas 
do Brasil, além de convidados internacionais. O evento vai ser realizado 
no dia 26 de novembro, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Vai 
contar com mais de 20 palestrantes em um evento de 10 horas que 
abordará temas diversos, desde o básico sobre Bitcoin e criptomoedas, 
passando por tokens não fungíveis (NFTs), metaverso, Blockchain Ga-
mes, finanças descentralizadas (DeFi) e muito mais. Outras informações: 
(vento.blinket.com.br/bit-in-rio).

G - Social Media 
Focada em oferecer capacitação gratuita nas mais variadas áreas do 
mercado, a startup Kultivi (www.kultivi.com), principal plataforma de 
ensino gratuito do Brasil, oferece o curso exclusivo “Social Media”. Com 

A - A Paixão Aquece
Criada para ajudar pessoas que vivem nas ruas nos dias frios de inverno, 
a campanha ‘A Paixão Aquece’ contou com o engajamento e contribuição 
da rede de concessionários Fiat, seus clientes e dos colaboradores da 
empresa. Parte do programa Fiat Comunità, a ação aconteceu durante 
o mês de julho e recebeu 65 mil itens para doação, como agasalhos, co-
bertores e artigos de higiene pessoal. As contribuições recebidas foram 
distribuídas para 125 entidades escolhidas, auxiliando milhares de pessoas 
em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil. A campanha foi criada 
levando em consideração que mais de 220 mil brasileiros são moradores 
de rua e com as frentes frias do inverno a situação se agrava.

B - Novos Negócios
A produção agrícola brasileira é cada vez mais pujante e peça-chave do 
desenvolvimento nacional e responsável por 27,4% do PIB. Em termos 
de comércio internacional, chama cada vez mais a atenção de consumi-
dores e empresários do mundo todo. O sucesso pode ser comprovado 
por meio do resultado obtido nos primeiros seis meses do ano, quando 
empresários e produtores do agro fecharam US$ 8,7 milhões em negó-
cios imediatos em eventos internacionais cuja participação brasileira 
foi organizada pela ApexBrasil. Além desse montante, a expectativa é 
de que negócios firmados nesses eventos também gerem US$ 7 bilhões 
nos próximos meses (https://apexbrasil.com.br/). 

C - Indústria Têxtil
A maior feira das Américas para a indústria têxtil, e uma das maiores  do 
mundo no segmento têxtil, está se aproximando. Com expectativa de 
receber mais de 400 expositores, a Febratex 2022 promete ser a maior 
edição da feira de todos os tempos. Também vai superar o número de 58 
países representados na última edição, contando inclusive com a força de 
indústrias texteis da Turquia. A 17ª Febratex acontece entre os próximos 
dias 23 a 26, no Parque Vila Germânica, em Blumenau (SC). Em paralelo, 
teremos a o Febratex Conecta, evento internacional que vai apresentar 
soluções inovadoras e sustentáveis para toda a cadeia produtiva da in-
dústria têxtil e de moda brasileira. Saiba mais: (www.febratex.com.br).

D - Encontro Exclusivo
Entre os próximos dias 25 e 28, na cidade de Pirenópolis, Goiás, acon-
tece o CIO Cerrado Experience 2022. A sigla CIO vem do termo Chief 

videoaulas dinâmicas e objetivas de acesso ilimitado 24 horas por dia, o 
curso aborda tópicos essenciais do segmento, divididos em disciplinas 
como branding, posicionamento de marca, mídias digitais, criatividade e 
produção de conteúdo, direção de arte, planejamento de feed, aplicativos, 
monitoramento de rede e análise de resultados. O curso é indicado para 
empreendedores que querem alavancar seu próprio negócio nas mídias 
sociais, profissionais que pretendem atuar no segmento e, também, 
social medias que queiram aperfeiçoar conhecimentos.  

H - Design em Tel Aviv
Entre os dias 4 e 9 de setembro, os israelenses conhecerão um pouco 
mais do Brasil. A Casa Brasil Israel, iniciativa da ApexBrasil, em parceria 
com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, reunirá empresas brasileiras que 
irão apresentar produtos de alta qualidade e competitivos para o mer-
cado israelense nos setores de alimentos & bebidas, agronegócios; casa 
& construção; tecnologia; jogos eletrônicos; moda; e economia criativa. 
Além de fortalecer a imagem do país como um destino turístico, cultural 
e competitivo no mercado global, a Casa Brasil, a ser organizada na região 
do Porto de Tel Aviv (Hangar 11), também terá em sua programação 
a realização de rodadas de negócios entre importadores israelenses e 
exportadores brasileiros (https://apexbrasil.com.br/).

I - Azeites Jovens 
A Fazenda Serra dos Tapes, de Canguçu (RS), iniciou a venda dos 
Azeites de Oliva Extravirgem ‘Potenza Blend Frutado’ e ‘Blend Inten-
so’ (medalha de ouro no Concurso Mundial de Azeites de Nova York) 
no varejo físico em supermercados de São Paulo, Rio e Porto Alegre. 
Até o final do ano, a meta é que os azeites estejam à venda em outras 
importantes cidades de todo o país. Potenza foi a palavra escolhida 
para reforçar a transição do paladar do consumidor, que acostumado 
a consumir azeites de safras antigas e sem intensidade, passa a conhe-
cer a potência dos azeites jovens e extravirgens, produzidos no ano. 
Essa mudança tem os blends frutados e intensos como protagonistas. 
medalha de ouro no Concurso Mundial de Azeites de Nova York (www.
fazendaserradostapes.com.br).

J - Terminal de Fertilizantes
A Andali S/A, joint venture formada pelas empresas CHS Agronegócios, 
BRFértil Fertilizantes e holdings fundadoras, e a Rumo, maior operadora 
de ferrovias do Brasil, acabam de inaugurar um terminal ferroviário de 
transbordo e uma misturadora de fertilizantes em Rio Verde (GO). Com 
a nova infraestrutura, será possível a movimentação de fertilizantes a 
partir do Porto de Santos até Goiás, por meio da Malha Central (Fer-
rovia Norte-Sul) administrada pela concessionária. Com investimentos 
de R$ 160 milhões por parte da Andali S/A, o empreendimento amplia 
a capacidade operacional da empresa na região Centro-Oeste, reduzin-
do custos na cadeia de fertilizantes e gerando avanços na logística do 
agronegócio brasileiro (www.andali.com.br). 

www.netjen.com.br
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A perspectiva é que o 
turismo restabeleça 
o nível de ocupação 

de antes da pandemia a 
partir do início do período de 
contratações para a próxima 
alta temporada, encerrando 
2022 com 319,4 mil postos 
de trabalho criados.

Para o setor de serviços, 
a despeito da aceleração 
de preços, a entidade re-
visou de 1,9% para 2,5% a 
previsão de alta do volume 
de receitas deste ano em 
relação a 2021. O volume de 
receitas do setor de serviços 
cresceu 0,7%, em junho, 
em relação a maio de 2022, 
de acordo com a pesquisa  
divulgada pelo IBGE. Em 
relação ao mesmo mês do 
ano anterior, a alta de 6,3% 
foi a 16ª seguida. O maior 
destaque são os avanços 
de 3% nos serviços gerais 

A perspectiva é que o turismo restabeleça o nível de ocupação de 
antes da pandemia.
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Desemprego 
registra queda em 
22 unidades da 
federação

A taxa de desemprego caiu 
em 22 das 27 unidades da 
federação no 2º trimestre, na 
comparação com os 3 primeiros 
meses do ano. Os dados são da 
pesquisa  divulgada pelo IBGE. 
O maior recuo no trimestre foi 
registrado no estado de To-
cantins, com menos 3,8 pontos 
percentuais. Pernambuco caiu 
3,5 pontos percentual e Alago-
as, Pará, Piauí e Acre também 
se destacaram, todos com 
quedas de cerca de 3 pontos. 
Apesar das quedas, o Nordeste 
permanece com a maior taxa de 
desocupação entre as regiões, 
de 12,7%. 

Por estado, o maior índice 
de desemprego é o da Bahia 
(15,5%), seguido de Pernambu-
co (13,6%) e Sergipe (12,7%). 
Os menores índices estão em 
Santa Catarina (3,9%), no Mato 
Grosso (4,4%) e no Mato Grosso 
do Sul (5,2%). Registraram 
estabilidade na taxa o Distrito 
Federal, Amapá, Ceará, Mato 
Grosso e Rondônia. De acordo 
com o IBGE, a desocupação 
entre mulheres (11,6%) e en-
tre pessoas pretas (11,3%) e 
pardas (10,8%) continua acima 
da média nacional. A taxa entre 
pessoas brancas ficou em 7,3% 
e o desemprego atinge 7,5% dos 
homens (ABr).

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto 
Campos Neto, disse que 
não é verdade que os ban-
cos estão perdendo dinhei-
ro com o Pix. De acordo 
com ele, as instituições 
financeiras participaram 
do desenvolvimento da 
ferramenta de pagamento. 
Além disso, as eventuais 
perdas de receita nas tran-
sações são compensadas 
pela abertura de novas 
contas bancárias e pela 
menor circulação de papel 
moeda.

“Eu quero já dizer que 
não é verdade que os 
bancos perdem dinheiro 
com o Pix. Inclusive, a 
gente deve, em algum 
momento, soltar algum 
tipo de estudo mostrando 
isso. Você tem uma perda 
de receita em transferên-
cia, mas, por outro lado, 
novas contas são abertas, 
novos modelos de negócio 
são gerados, você retira 
dinheiro de circulação, o 
que é um custo enorme 

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
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Turismo e serviços: estimativa é 
de crescimento de 4,3% e 2,5%

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) revisou de 3,5% para 4,3% a expectativa de crescimento 
do turismo, em relação ao ano passado, por conta da tendência de atendimento à demanda reprimida 
nos últimos anos

acusava variação de 8,7%. 
“O setor de serviços apre-
senta crescimento de 7%, o 
maior em relação ao nível de 
atividade verificado antes 
do início da crise sanitária”, 
conclui Tadros.

Tomando-se como termô-
metro o fluxo de aeronaves, 
nos 10 principais aeroportos 
do país – responsáveis por 
quase 7 em cada 10 voos 
diários –, após uma queda de 
89% durante a primeira onda 
da pandemia, iniciou-se um 
consistente processo de re-
cuperação. Bentes analisa: 
“esse fluxo diário ainda está 
15% abaixo do verificado no 
início de 2020, mas os aero-
portos com vocação para o 
atendimento de demandas 
regionais já recuperaram o 
movimento habitual”, afirma 
o economista da CNC Fabio 
Bentes (Gecom/CNC).

prestados às famílias, de 
2,4% nos transportes terres-
tres e de 2,2% nos serviços 
técnico-profissionais. 

“Além da volta da circu-
lação normal das pessoas 
após a pandemia, que tem 
impulsionado essas ati-
vidades desde a segunda 
metade do ano passado, 

os preços dos serviços 
ainda não sofreram todo o 
choque esperado, mesmo 
tendo acelerado significa-
tivamente nos últimos me-
ses”, explica José Roberto 
Tadros, presidente da CNC. 
Para um IPCA de 11,9% no 
acumulado de 12 meses até 
junho, o grupo “serviços” 

BC: não é verdade que bancos 
perdem dinheiro com Pix

para o banco, você aumenta 
a transação, então o transa-
cional aumenta”, disse, em 
palestra na 32ª edição da 
Febraban Tech, na capital 
paulista.

O presidente do BC res-
saltou que os bancos en-
tenderam, no processo de 
construção do Pix, que o 
sistema seria de “ganha-
ganha”, ou seja, todos os 
participantes sairiam no 
lucro, e ajudaram na divul-
gação da ferramenta. “O 
sistema foi construído por 

todo o sistema financeiro. 
Os bancos ajudaram muito, 
botaram propaganda boni-
ta, fizeram um marketing 
muito bom”.

Campos Neto ressaltou 
que a intenção do BC é 
aumentar a participação 
da sociedade no siste-
ma bancário nacional. “A 
gente quer ‘bancarizar’, 
a gente quer competição 
com inclusão, não é sobre 
se está ganhando ou está 
perdendo, todo mundo 
está ganhando” (ABr).


