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RESUMO 
 
 
Esse trabalho tem como proposta estudar os aspectos comportamentais e como tais 
influenciam nas políticas de análise e concessão de crédito, buscando o encontro de 
equilíbrio entre formalismo e intuição, através do estudo dos aspectos 
comportamentais. O método utilizado é de caráter qualitativo, por meio do recurso 
metodológico de entrevista, no estudo de caso de uma empresa do ramo de 
merchandising sediada na região metropolitana do Recife. Dessa forma foi possível 
detectar a incidência de vieses cognitivos nos processos de análise e concessão de 
crédito capazes de impactar as tomadas de decisão da empresa. 
 
Palavras chave: concessão de crédito a clientes, vieses cognitivos comportamentais, 
tomada de decisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This paper aims to study and propose improvements to the credit analysis and policies 
in small companies, considering behavioral aspects and their possible influences, to 
guide the search for balance between formalism and intuition. The method used is 
qualitative, using semi-structured interview in a case study based on a merchandising 
company located in the metropolitan region of Recife. Apparent susceptibilities to 
specific cognitive biases were identified in the analysis and credit granting processes, 
which could significantly impact the company's decision making. Accordingly, a 
number of proposals for improvements in the company practices were suggested. 
 

Keyworks: leding of costumers, cognitive behavioral biases, decision making. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A administração financeira tem por finalidade gerir de forma eficaz os recursos 

de uma empresa, de modo a lhe proporcionar resultados econômicos e financeiros. 

Esse desafio inclui processos desde a prospecção, negociação, contrato e venda, até 

o recebimento efetivo da primeira receita, fruto de pagamento devido pelo cliente. 

Usualmente, as empresas estabelecem critérios próprios de seleção dentre seus 

supostos novos clientes, a fim de serem o mais assertivas possível quanto aos termos 

facilitadores ou não da concessão de crédito. 

Segundo Hoji (2008), a análise minuciosa de um cliente potencial é 

necessária, a medida faz com que uma venda a prazo tenha maiores possibilidades 

de se tornar “um valor recebível”, se a mesma for criteriosa, claro. A falta de tal análise 

pode ser das grandes responsáveis pelo alto grau de inadimplência enfrentado por 

diversas empresas nos dias atuais. 

Vender a prazo é equivalente a conceder créditos, segundo Braga (2008 

p.113), “A empresa entrega mercadorias ou presta serviços e o cliente assume o 

compromisso de pagar o valor correspondente em uma data futura”. De modo a buscar 

se resguardar, várias instituições fazem uso de plataformas de consultas como o SPC 

– Serviço de Proteção ao Crédito e SERASA- Centralização de Serviços bancários 

S.A., ou terceirizam o serviço, a fim de terem informações mais fidedignas quanto ao 

seu novo parceiro comercia. Para além disso, há também conceitos e definições que 

auxiliam na análise de crédito que, por sua vez, pode ser feita através da  técnica dos 

5C’s; são eles: caráter, capacidade, capital, colateral e condições. Em suma, todos 

devem ser analisados em conjunto. 

Os processos adotados na concessão de crédito a clientes têm como 

objetivos garantir às organizações o efetivo recebimento do acordado entre as partes 

envolvidas; porém, isso não se configura em uma tarefa fácil; a inadimplência é um 

mal intrínseco em quase todos os ramos e dimensões do mercado. Segundo Martin 

(1997), entender a consequência do não recebimento é uma das formas de resolver 

o problema, é o referencial para as tratativas mais assertivas, sem desgastes e 

aborrecimentos. É entendendo a raiz do problema que se torna mais eficiente a 

estruturação das normas e políticas de crédito; enquanto os C’s costumam ser 
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eficientes para a análise de riscos de prospectos1, um estudo das causas da 

inadimplência pode ser crucial para a manutenção da carteira, e até para o 

fortalecimento da parceria já existente. 

Para além das medidas de prevenção normalmente tomadas pelas 

organizações, há em paralelo uma vertente das ciências econômicas, a economia 

comportamental, que tem revelado que as tomadas de decisões dos indivíduos não 

se dão de modo integralmente racional, como pressupõe a economia tradicional. 

Segundo Samson (2015), a economia comportamental admite que a decisão dos 

indivíduos conta com influências: sociais, emocionais e cognitivas. Logo, supõe-se 

que os prospectos também são seres sujeitos a mudanças, seres instáveis, moldados 

a conveniência do social, ao custo-benefício do hoje e agora; tais variáveis podem ser 

chave para tomada de decisão: o modo como uma proposta é encarada, repassada, 

dita, muda as regras do jogo de modo a ser benéfico a uma organização – ou não. 

Considerando essas possíveis instabilidades no comportamento, por que não 

tê-las como ferramentas determinantes na tomada de decisão de ser flexível ou rígido 

na concessão de crédito a clientes? Através de tal análise poderíamos, em tese, aferir 

dos parceiros (mediante suas respostas e/ou últimos comportamentos) suas 

inclinações na tomada de decisão – podendo não haver adesão a escolha ótima, pela 

falta de percepção ao custo-benefício associado a uma proposta, por exemplo. 

Teorias comportamentais relativamente novas, como a teoria da perspectiva, revelam 

que mesmo diante de opções para as quais se é indiferente, a forma como elas são 

apresentadas ao agente – indicando perda ou ganho – impacta a resposta e 

proporciona ao interlocutor identificar a que tipo de escolha o receptor tem maior 

aversão, sendo tal informação uma forma de influenciar o custo-benefício que o 

mesmo tende a considerar futuramente, por exemplo. 

Devido à dificuldade da administração financeira na área de crédito e 

cobrança, mais especificamente na concessão de créditos a clientes, de modo a 

controlar o grau de inadimplência em função da mesma, a análise do comportamento 

dos clientes (para o caso de clientes antigos) parece não apenas oportuna, mas 

estratégica. As informações encontradas sobre os clientes no ato de prospecção (para 

o caso de clientes novos), por outro lado, vêm a possibilitar a estruturação dos 

parâmetros de concessão de créditos de uma empresa de qualquer setor. É crucial o 

 
1 No presente trabalho, a expressão “prospecto” será entendida pelo seu uso em ambiente coorporativo, 
ou seja, denominando um cliente potencial, identificado pelas ações de prospecção da empresa. 
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alinhamento claro e objetivo do crédito inicial e, posteriormente, da cobrança, com as 

políticas da empresa, beneficiando o setor de contas a receber da organização e 

colaborando para sua saúde financeira. No caso de empresas do setor de serviços, - 

como a que será investigada no presente trabalho – tal alinhamento pode ser 

caracterizado como um diferencial competitivo em tempos de recessão, já que este 

setor é um dos que mais sofre impactos econômicos do mercado financeiro, além da 

própria variação de renda dos indivíduos. Identificar as fragilidades e brechas de uma 

organização, elencando-as ao estudo dos aspectos comportamentais e as suas 

tendências recorrentes, permite evidenciar padrões de solução ou até mesmo de 

escape a gargalos temporais em período diversos. 

 A questão comportamental é de estudo recente no âmbito econômico, e suas 

investigações se dão de modo generalizado aos agentes. Identificar e entender as 

tendências comportamentais envolvidas na concessão de crédito aos clientes, parece 

ser caminho promissor para alavancar os negócios evitando posteriores 

aborrecimentos ou desgastes. 

Nesse trabalho será estudado o perfil comportamental dos clientes da 

empresa estudada, sediada na região metropolitana do Recife do ramo de 

Merchandising e suas políticas de crédito e cobrança, a fim de proporcionar eficiência 

ao setor de contas a receber, em busca por equilíbrio entre flexibilidade e rigidez 

buscando seus possíveis pontos de melhoria, a fim de torná-la mais equilibrada e 

competitiva. Através da descrição dos conceitos de crédito e cobrança, e da captação 

de sua importância no contexto de pequenas empresas; elencando e discutindo 

aspectos da economia comportamental com potencial de aplicação no contexto de 

concessão de crédito por pequenas empresas, tendo como foco a teoria da 

racionalidade limitada e a teoria da perspectiva. Analisando as políticas efetivamente 

adotadas pela empresa – estudo de caso – e suas possíveis fragilidades, a fim de 

propor melhorias no processo; sugerindo elementos que busquem equilíbrio entre 

flexibilidade e rigidez na concessão de crédito aos clientes, tendo em vista a 

percepção dos gestores e os dados de relacionamentos recentes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Crédito e cobrança 

Na administração financeira as políticas de crédito e cobrança não podem ser 

desassociadas, e há determinação de uma influenciar no bom funcionamento da 

outra, ou seja, não adianta apenas: vender, vender e vender... se o ciclo de 

concretização dessa venda, que é o recebimento da mesma, não vier a ser concluído 

com sucesso, também. Logo, faz-se necessária a padronização dessas políticas com 

finalidade de proporcionar saúde financeira à empresa. 

Ao iniciar um prospecto, o primeiro passo é o cadastro; esse primeiro contato 

entre tomador e prestador pode influenciar em toda a negociação, é através do 

cadastro que a empresa deve buscar todas as informações possíveis, podendo ter 

então, um panorama de toda sua situação: jurídica, econômica e financeira do novo 

cadastrado. 

                                     A ficha cadastral é, sem dúvida, o 
principal instrumento para que uma empresa elabore a análise de 
crédito de um determinado cliente. Ao conter informações sobre o 
histórico do cliente no seu relacionamento com a empresa, a ficha 
cadastral pode ser considerada como parte do patrimônio ou capital 
intelectual da empresa. Afinal, é através dela que a empresa consegue 
compreender melhor seus clientes, o que permite não apenas o melhor 
entendimento do seu perfil de risco, como também o estabelecimento 
de uma estratégia de marketing de relacionamento. (Leoni, 1998, p.21) 

 

As informações e formulação das fichas cadastrais devem ser de acordo com 

a necessidade da mesma; não há um modelo padrão, cada empresa pode adaptar 

um, ou fazer uso dos disponibilizados via internet. O Site do SEBRAE2, por exemplo, 

disponibiliza um modelo de ficha cadastral, presente em um dos instrumentos de apoio 

gerencial para exemplificar a ficha de cadastro, ou até mesmo proporcionar um 

modelo aos que a mesma atende. 

 

2.2 Os C’s do crédito 

Para Hoji (2008), uma das análises técnicas presentes no mercado para a 

efetiva concessão do crédito são os chamados c’s do crédito, em que esses elementos 

devem ser considerados de forma conjunta e sua aplicação se dá apenas para novos 

clientes. 

 
2 O sítio eletrônico do SEBRAE pode ser acessado através do endereço eletrônico: 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae 
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2.2.1 Caráter 

Segundo Hoji (2008), se o caráter do cliente não for aceitável, os outros itens 

da análise ficam bastante prejudicados. É considerado o item mais importante de toda 

a avaliação, equivale ao reflexo da honestidade dos colaboradores e a cultura 

organizacional; é o levantamento de dados históricos: pontualidade de pagamentos, 

protestos e pendências judiciais e pode até envolver a consulta dos antecedentes 

criminais do quadro colaborativo. 

 

2.2.2 Capacidade 

Por Hoji (2008), a capacidade é a confirmação do item anterior: de que vale o 

caráter do tomador, se o mesmo não possui capacidade de honrar com seus 

compromissos? Logo, esse item é conferido através das demonstrações financeiras 

do possível cliente, a fim de verificar sua capacidade de liquidez, patrimônio, entre 

outros. 

 

2.2.3 Capital 

Esse parâmetro evidencia a solidez financeira do tomador: quanto de capital 

propriamente dito ela precisa para operar, desconsiderando o chamado capital de 

giro3, que deveria ser o variável-fixo; é basicamente a capacidade de repagamento da 

mesma com base em tudo que ela é (Hoji, 2008). 

 

2.2.4 Collateral 

É o critério de garantia (significado traduzido do inglês), é um bem tangível ou 

ativo que represente o período do crédito concedido, uma espécie de hipoteca. 

 

2.2.5 Condições 

O ramo de atividade da empresa avaliada, o cenário de mercado que a mesma 

se encontra, e suas limitações são consideradas nesse ponto, para se levar em 

 
3 Segundo Assaf Neto (1997), entende-se por capital de giro os recursos correntes (curto prazo) da 
empresa, geralmente identificados como aqueles capazes de serem convertidos em caixa no prazo 
máximo de um ano. Os elementos de giro, diante da definição apresentada são identificados no ativo 
e passivo circulante, ou seja, no curto prazo. 
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consideração períodos de baixas, e possíveis recessões e estagnações; põe-se 

avaliar, inclusive, as facilidades ou não dessa empresa se reinventar e se sobressair 

em situações atípicas. 

A concessão do crédito por parte da organização se dá a partir do momento 

que a mesma se sente medianamente confortável e segura para realizá-la, com a 

intenção de aumentar suas vendas e a lucratividade. Para Santos (2000, p.40) “uma 

política de crédito contém características mercadológicas e financeiras que tem efeito 

direto na organização”. Uma análise de crédito não é um procedimento simples, como 

pode ser visto, mas, é de extrema importância para a garantia dos recebimentos, além 

da estipulação de prazos, limites, avaliação de descontos e de medidas de juros e 

bloqueios para o caso das inadimplências, que tem como motivo mais recorrente a 

falta de investigação com relação a situação econômica e financeira dos novos 

clientes. 

 

2.3 Políticas de concessão de crédito 

Para Blatt (1999) o objetivo da política de crédito é gerar equilíbrio entre os 

interesses das empresas (lucro) e os interesses do cliente (utilidade, ou necessidade 

em adquirir o bem e/ou serviço). Para que tais objetivos possam convergir de modo 

saudável, faz-se necessário o esclarecimento de alguns pontos entre os agentes, são 

eles: políticas, critérios de desempenho e procedimentos. 

A política define o comportamento apropriado. Deve ser uma constância e ter 

por finalidade a minimização dos riscos de perdas, para alcance do resultado 

financeiro almejado e aumento da confiabilidade entre as partes. 

Os critérios de desempenho permitem a medição do cumprimento das 

políticas definidas, e auxiliam na correção e melhoria das ações com a finalidade de 

alcançar os objetivos das políticas. Os critérios devem ser sempre 

atualizados/ajustados, de acordo com os avanços do negócio. 

Os procedimentos definem atividades e práticas para que os padrões sejam 

alcançados. 

Todo arranjo, assim, tende a manter um nível de risco entre as partes o mais 

ameno possível, possibilitando certo conforto na parte tática e gerando mais 

desenvolvimento na estratégia da organização, podendo a mesma assim alavancar 

suas atividades tendo, um melhor fluxo de caixa advindo do contas a receber; manter 

os níveis de inadimplência em um patamar de segurança aceitável; maximizar a 
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capacidade produtiva e de informação; e incrementar as vendas, receitas e 

consequentemente o lucro. 

Com relação aos tipos de política de crédito, segundo Lansini (2003), é 

possível identificar três tipos distintos de política de crédito: 

Política de tipo liberal: forma mais antiga de se conceder crédito, a mesma é 

baseada na confiança, não há documentação comprobatória das transações apenas 

anotações ou fichas; ocorre frequentemente em arranjos com periodicidade de 

pagamento semanal ou mensal. É mais usada em pequenos estabelecimentos 

comerciais. 

Política de tipo rígido: faz-se uso de garantias reais, bens móveis e imóveis, 

além de fianças, etc. A concessão do crédito só ocorre após o credor oferecer as 

informações pedidas pelo tomador, assim também como sua demonstração de 

capacidade de pagamento compatível ao crédito pedido. Mais usual em bancos e 

instituições financeiras. 

Política de tipo comercial: baseada na idoneidade do tomador, o crédito é 

liberado após análise cadastral, e capacidade de pagamento do cliente, pode-se fazer 

uso de garantias acessórias, para os casos de concessão de crédito além da 

capacidade de pagamento comprovada na análise cadastral. Usual entre empresas 

industriais, comerciais e de serviços.   

Segundo Blatt (1999), a política adotada deve ser condizente com o tipo de 

mercado ao qual está inserido o cliente em análise, o meio pode influenciar 

positivamente ou negativamente em sua capacidade de pagamento, logo é necessário 

ser assertivo tanto na flexibilidade e rigidez do crédito, quanto na cobrança adotada. 

 

2.4 Os novos C’s do crédito 

Sabe-se que as relações de produção e consumo, as preferências, a 

economia como um todo, vivem em constante mudança; tendo em vista essa 

realidade, destaca  Lansini (2003), as políticas de crédito devem se adaptar também 

às novas realidades de modo ágil e eficiente. Assim, para além dos C’s já citados até 

aqui, é preciso adicionar outros; Por Blatt (1999), os C’s importantes no cenário atual, 

sendo eles os listados a seguir: 

Concorrência: ter o produto certo, para o cliente certo de modo a superar a 

concorrência existente, seja em qualidade, agilidade de entrega, tecnologia de 

produção, enfim, um diferencial que agregue valor e capte o cliente. A empresa deve 
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ter noção das dinâmicas do mercado em que está inserida assim como as práticas 

dos seus potenciais concorrentes. 

Custos: o gerenciamento eficiente dos custos, reduz a possibilidade de 

perdas, e o risco de vendas sem lucro, viabiliza a sobrevivência saudável e de longo 

prazo da empresa. 

Caixa: é preciso avaliar o nível de liquidez do cliente, para verificar se o fluxo 

de caixa possui as condições mínimas para saldar os pagamentos. Não basta 

identificar a ocorrência de lucros ou não, saldar as obrigações é fundamental. 

Tendo condições de adaptar-se às novas condições do mercado e as 

possíveis exigências dos clientes, pode-se agir com mais segurança e acerto. A 

Concessão de crédito deve trazer benefícios a empresa, não apenas aos clientes, 

está facilidade deve incrementar o circulante sem comprometer o capital de giro e 

consequentemente trazer novos clientes (Lansini, 2003). 

 

2.5 Inadimplência 

É o não pagamento, até a data de vencimento, de um compromisso financeiro 

acordado/contratado. Caracteriza a interrupção do ciclo da venda, que é fechada com 

o efetivo recebimento. É uma das causas dentre as inúmeras responsáveis pelos 

CNPJ’s negativados4. O descumprimento dos prazos de pagamento, é um mal com o 

qual as empresas convivem, e diante dessa realidade muitas procuram se antever; de 

modo a ter mecanismos de correção e manutenção para clientes inadimplentes, não 

identificados na análise de risco. Dados do SERASA (2018), observados no quadro 1 

abaixo revelam que em agosto de 2018, o grau de inadimplência atingiu seu recorde 

em comparação ao ano anterior com relação a negativação de cadastro nacional de 

pessoas jurídicas: 

 

Quadro 1- Inadimplência de 2018 em relação a 2017  

Data CNPJs negativos Valor 

ago/16 4.531.927 R$ 108,8 bilhões 

ago/17 5.142.623 R$121,9 bilhões 

ago/18 5.577.543 R$126,4 bilhões 
Fonte: Serasa Experian (2019). 

 
4 Diz-se “CNPJ negativo”, quando o cadastro nacional de pessoa jurídica é inativado, por motivos de falência, ou 
falta de liquidez para honrar seus compromissos.  
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Observa-se crescimento constante ano após ano do grau de inadimplência, 

assim também como o número de CNPJ”s que veem sendo negativados mediante ao 

número crescentes de empresas no mercado com baixa, ou nenhuma capacidade de 

pagamento. 

No quadro a seguir observa-se de modo fragmentado a negativação por 

setor. Onde o setor de serviços é o líder no grau de inadimplência, tendo 

crescimento de 1,3% em 2018, com relação a 2017, conforme mostram os dados 

abaixo. 

 

Quadro 2 - Inadimplência setorial de 2018 em relação a 2017. 

Setor 
% negativadas em 

agosto /2018 
% negativadas em 

agosto /2017 

Serviços 48,3% 47,0% 

Comércio 42,3% 43,4% 

Indústria 8,4% 8,7% 
Fonte: Serasa Experian (2019). 

 

O grau de inadimplência no setor de serviços se dá de modo mais expressivo, 

pois é o setor que melhor reflete o nível de estabilidade ou instabilidade dos 

consumidores; o setor de serviços sempre é o mais afetado em épocas de crise e/ou 

recessão, pois se trata do setor de bens normais e elásticos,5 e não de bens 

fundamentais e necessário, quase sempre. E também são os ramos que possuem 

menor estrutura de capital. 

 

2.6 Cobrança  

O processo de cobrança nada mais é que uma complementação ao processo 

de crédito, sua finalidade é de dar suporte ao tipo de crédito concedido. Para Santos 

(2000), devem ser utilizadas as técnicas convencionais de cobrança: cartas, 

telegramas, visitas pessoais, uso de agências de cobrança e o protesto judicial. Para 

Gitman (2005), quanto mais inadimplente, mais intenso e pessoal será o esforço em 

cobrá-lo. 

Com relação as políticas de cobrança, para Santos (2011, p. 234) “a função 

da cobrança é de recuperar créditos em atraso de uma forma que não cause prejuízos 

financeiros aos credores nem comprometa a idoneidade dos clientes no mercado”. 

 
5 Elásticos, em ciências econômicas consideram-se bens elásticos os que possuem sensibilidade ou variação na 
sua demanda, quando há variação no preço do bem ofertado. 
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Conforme Lansini (2003, p. 40) política de cobrança “é o plano ou curso de 

ação destinado a influenciar, determinar ações ou decisões sobre cobrança”. Esta 

política deve ser tida como uma forma de recuperação de ativos, considerando que o 

atual inadimplente é ainda assim cliente, e pode ser um potencial pagador no futuro; 

logo, o mesmo deve ser tratado de modo sóbrio e respeitável, buscando assim uma 

recuperação de crédito de modo amigável. 

Ainda segundo Blatt (1999), as cobranças podem se dar em três tipos: 

Cobrança de tipo rígida: qualquer atraso é cobrado com muita agressividade, 

acompanhado de multas e encargos por atraso, e até rápidas ações judiciais. 

Cobrança de tipo liberal: cobrança branda através de ligação, ou documentada via e-

mail com prazos flexíveis. 

Cobrança moderada: é um misto das duas anteriores, iniciada de forma branda e com 

o desejo de aceitar as propostas das clientes, que quando não cumpridas e 

postergada vem a ser tomadas medidas mais agressivas para a recuperação do 

crédito. 

                                    

2.7 Economia comportamental 

Apesar de recente e ainda em constante construção, evolução e estruturação, 

as primeiras noções dessa ciência podem ser vistas desde os clássicos e utilitaristas, 

como várias expressões em que esta noção foi expressa: “todos os fenômenos da 

sociedade são fenômenos da natureza humana '(Mill, 1974, p. 877); “[...] a psicologia 

é fundamental para economia política e todas as ciências sociais em geral ”(Pareto, 

1971, p. 29); ”Nenhum tratamento adequado de problemas econômicos pode evitar 

partir de atos de escolha” (Mises,1996, p.3);“Economia é a ciência que estuda o 

comportamento humano” (Robbins, 1945, p.16). 

A economia comportamental passou a ser vista como a nova “caixa de 

ferramentas” dos economistas, antes restrita a modelagens matemáticas, teoria dos 

jogos e análises econométricas, passou-se a ter um conjunto de técnicas 

heterogêneas como: simulações de computadores, levantamentos (surveys), 

6experimento de laboratório, de campo e até mesmo estudos a partir de 

neuroimagens. 

 
6  Survey (ou sondagem) é uma modalidade de pesquisa, tipo de investigação quantitativa. Ela pode 
ser definida como uma forma de coletar dados e informações a partir de características e opiniões de 
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Muitas vezes vista como uma ruptura em relação às teorias clássicas e 

neoclássicas, a abordagem comportamental também é tida como um item construtivo, 

captador de dados a complementar, aperfeiçoar e de melhoria, tornando mais 

alinhada com o real as suposições e previsões da teoria econômica tradicional. A 

economia comportamental abrange abordagens muito diferentes entre si e existe 

desacordo acerca de quais delas devem ou não ser mais promovidas e disseminadas 

(Earl, 1988; Tomer, 2007). Em vez de um modelo único e padrão, a economia 

comportamental traz, em sua essência, um corpo dinâmico e variado de teorias, 

muitas das quais são conflitantes entre si (CASTRO, 2014). 

Em suma, a Economia Comportamental pode ser tida inicialmente como um 

movimento cujo principal objetivo era aumentar o poder explicativo e preditivo da 

análise econômica provendo-a de pressupostos psicológicos mais realistas. 

Atualmente é a mais nova área da economia, que tem em sua essência o 

desenvolvimento teórico e empírico alinhados a psicologia e a neurociência. Em 

contraposição a teoria tradicional, a economia comportamental  tem como missão 

entender e modelar as decisões dos agentes de forma mais realista, explanando que 

as pessoas decidem por exemplo, com base nos seus hábitos e experiências de modo 

amplo; Além de sua disposição a aceitar soluções simples e satisfatórias, que 

evidenciam rapidez no processo decisório, e possuem forte influência de fatores 

emocionais, e da opinião de terceiros. 

Na próxima seção serão tratadas teorias não baseadas na razão, com 

influências no meio e da limitação dos indivíduos. 

 

2.7.1 Teoria da perspectiva  

Nessa teoria observa-se que as escolhas são influenciadas pela forma como 

as sugestões são apresentadas; em contrapartida sua essência traz a predisposição 

do agente em questão, possuir aversão a perdas ou a ganhos, ainda que as 

apresentações dadas sejam equivalentes. Um exemplo clássico do Kahneman e 

Tversky (1979) é sobre a forma de comunicar o impacto de uma epidemia na cidade. 

Existem dois programas para se combater determinada doença que infectou 600 

pessoas e você deve escolher entre um deles: 

 
grupos de indivíduos. O resultado encontrado, desde que o grupo seja representativo da população, 
pode ser extrapolado para todo o universo em estudo 
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Caso escolha o programa A, 200 pessoas são salvas. Caso escolha o 

programa B, existe a chance de um terço, de se salvar 600 pessoas e a chance de 

dois terços de todas morrerem. Qual programa você escolheria? 

A maioria das pessoas tem tendência a escolher a opção A, já que a mesma 

opção explana apenas os ganhos; nesse caso os que optam por A são as pessoas 

com aversão a perdas.  

 

2.7.2 Teoria da racionalidade limitada 

Diferente da teoria tradicional que assume tomar-se as melhores escolhas 

visando custo-benefício e maximização da função utilidade a teoria da racionalidade 

limitada mostra que nem todas as decisões que são tomadas são ótimas. Existe uma 

restrição dentre os seres ao processo de processamento das informações, ou seja, a 

sua capacidade em computá-las e/ou limitação a mesma (SIMON, 1986). 

Um dos meios que exemplifica essa teoria está atrelada a definição de custo 

de oportunidade – a ideia de que tempo é dinheiro. Quando se investe tempo em 

assistir um filme por exemplo, entretanto dar-se conta que não foi um bom 

investimento uma escolha racional seria a de parar de assisti-lo. Entretanto há 

indivíduos que não o fazem por estarem sendo irracionais, já que, para tal seria, um 

reconhecimento de fracasso , como cita  Kahneman (2011,p.367): “Como resultado, 

nos recusamos a cortar perdas quando fazer tal coisa seria admitir o fracasso, 

tendemos contra ações que possam levar ao arrependimento e traçamos uma 

distinção acentuada mas ilusória entre omissão e comissão 7(i.e., o ato de 

comissionar), entre não fazer e fazer, pois o senso de responsabilidade é maior para 

um, do que para o outro” mesmo sabendo que aquela escolha não lhe proporcionou 

o retorno esperado, o indivíduo persiste assistindo e tentando se convencer de que o 

investimento teve resultado favorável. 

 

2.7.2.1 A racionalidade limitada no processo de tomada de decisão. 

A tomada de decisão é processo intrinsecamente humano; composto por 

escolhas que visam solucionar algum problema ou oportunidade. Para Gomes (2007), 

a tomada de decisão se constitui em um processo de escolha, seja direta ou 

indiretamente, de pelo menos uma das diferentes alternativas apresentadas, devendo 

 
7  Diz se “comissão, ato de comissionar” quando, há imcubencia ou responsabilidade de modo 
temporário 
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atender à resolução de problemas existentes. Com efeito, tomar uma decisão racional 

implica exaurir todas as alternativas existentes e identificar as suas consequências 

(CHOO, 2006). 

 

Quadro 3 - Modelo decisório da economia clássica e racionalidade absoluta. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria com base em Motta e Vasconcelos (2006, p.97). 

 

Os estudos sobre o processo de tomada de decisão foram iniciados na escola 

clássica, com base na teoria de racionalidade absoluta, admitia-se que: os tomadores 

de decisão possuem cognição completa,  informação perfeita e total racionalidade 

para julgar cada alternativa para, por fim, vir a decidir de forma imparcial e condizente 

com o melhor para a organização (PEREIRA; LOBLES &; SIMONETTO, 2010). 

Entretanto, análises de Simon (1979) sobre o comportamento dos 

administradores mostraram que o mesmo pode ser influenciado pelos acontecimentos 

a sua volta, e que o indivíduo possui conhecimento fragmentado. Isso vem a 

influenciar nas suas decisões tornando-as viesadas, podendo não ser o mais eficiente 

para a melhora da organização. 

Simon expõe três motivos básicos como justificativa ao insucesso da 

racionalidade absoluta, são eles: 

I. a racionalidade absoluta requer conhecimento prévio e completo 

das consequências de escolha a cada opção dada, porém o conhecimento das 

consequências são sempre limitadas. 

II. considerando que as consequências estão no futuro, a 

imaginação fica encarregada de quantificá-la, porém isso acaba sendo feito de 

maneira imperfeita. 

III. O ser humano é incapaz de levar em consideração todas as 

alternativas possíveis. 
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Neste contexto, Simon (1979) contrapõe a racionalidade absoluta, entende 

que o tomador de decisão não possui acesso a todas as alternativas, pois, a 

capacidade cognitiva de processamento da informação é limitada por aspectos 

subjetivos. Havendo além da cognitiva, a impossibilidade material de ter todas as 

informações, sendo assim as decisões não podem ser consideradas ótimas. 

 

Quadro 4 - Modelo da racionalidade limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Motta e Vasconcelos (2006, p.99). 

 

Sendo o indivíduo incapaz de escolher de forma ótima, devido às informações 

serem limitadas admite-se a ocorrência da escolha satisfatória, e o contentamento 

com essa escolha, diante das opções disponíveis. 

A limitação cognitiva levou Simon(1979)  a descrever sob os três passos a 

auxiliarem na tomada de decisão satisfatória, são eles: reconhecimento, concepção e 

escolha. 

Reconhecimento: análise geral do ambiente para identificar situações que 

exigem  decisão, problemas e oportunidades; 
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Concepção: criação, desenvolvimento e análise de planos de ação, onde há 

formulação do problema e análise das alternativas disponíveis com base na sua 

potencial aplicação. 

Escolha: seleção de uma alternativa entre as disponíveis, e busca de 

informação para garantia da melhor opção. 

Simon (1979) destaca que a cognição afeta a distribuição e a interpretação 

das informações utilizadas no processo decisório. Deste modo, características do 

tomador de decisão, como por exemplo, nível educacional, gênero, história de vida, 

valores, posição financeira, bem como fatores emotivos, atenção e memória refletem 

na percepção de mundo e no modo de decidir (Langley et al, 1995; Hambrick, 2007; 

Nassif, 2013). 

No processo de tomada de decisão além da busca e uso das informações as 

questões cognitivas não podem ser desconsideradas, e são o subtópico a serem 

tratados na próxima seção. 

 

2.8 Aspectos cognitivos do juízo e da decisão. 

Tomar decisões é um processo natural, que é feito durante boa parte de nosso 

tempo em vida, logo, assim como tudo passa por aperfeiçoamento, nosso cérebro 

também tem se desenvolvido de modo a tornar esse processo o mais eficiente 

possível. 

Para tanto há inúmeros procedimentos a disposição e recursos que são 

usados, não apenas no processo de tomada de decisões mais em vários outros, 

possibilitando assim perceber e avaliar dados, é a chamada heurística. Admite-se que 

a capacidade de processamento de informação dos seres humanos é limitada e aceita 

a necessidade do cérebro de acionar atalhos mentais “heurísticas”, para o processo 

de tomada de decisão pois minimiza tempo e tem um esforço relativamente mais baixo 

(MILANEZ, 2003). 

As heurísticas são tidas como espécies de regras de bolso, que agilizam e 

simplificam o processo de escolhas, por um lado, mas por outro, podem induzir a erros 

de percepção, avaliação e julgamento  já que, podem escapar da realidade e estarem 

em desacordo com a teoria, esses erros acabam ocorrendo de forma sistêmica, são 
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os chamados vieses. A seguir descore-se sobre, alguns vieses e como eles podem 

influenciar na tomada de decisão8. 

Ancoragem: faz com que a exposição prévia a uma informação nos leve a 

considera-la fortemente na tomada de decisão. A ancoragem está relacionada a um 

mecanismo de como a mente funciona, o efeito priming, é decorrente da enorme 

capacidade associativa da mente, faz com que palavras, conceitos e números 

evoquem outros similares, um após o outro, em uma reação em cadeia; ou seja, uma 

palavra é rapidamente lembrada, e se torna mais disponível para a mente, se tiver 

conexão ou associação com outra ouvida recentemente.  

É um viés bem comum aos investidores, quando ocorre o embasamento em 

valores. Em determinadas situações há definição de uma faixa de valores definida 

como “justa”, com base no mercado de valores de certo período de tempo que serve 

como determinante para as cotações futuras de papel, tendo-as como caras ou 

baratas apenas as comparando com a faixa anterior. 

Por incrível que pareça, se antes de investir, ou de tomar uma decisão a 

pessoa for exposta a palavras como: promoção, pechincha, barato, vantagem, ela é 

mais tendenciosa a avaliar o investimento como vantajoso que pessoas expostas a 

palavras como: caro, arriscado, alto. 

Meios de evitar o viés é se atentar aos valores tomados como referência, 

verificar a solidez da sua fundamentação antes de aceitá-los; manter-se sempre 

atualizado as informações e sempre questionar sua relevância além de evitar a 

tomada de decisão por impulso e sem dados suficientes. Na falta de base racional, 

sua mente irá recorrer às experiências recentes. 

Viés da confirmação: relacionado a tendência de interpretação das 

informações de modo a confirmar suas próprias convicções. Logo se expostos a algo 

novo, o indivíduo tende a desconsiderar e ter suas crenças e certezas como a 

informação de maior peso. 

O problema desse viés é que ao pesquisar informações acerca de algum 

assunto, o indivíduo tende a procurar por dados que confirmem sua crença, acaba 

 
8 A lista aqui apresentada de fenômenos e suas descrições foram encontrados na cartilha: SÉRIE 

COMPORTAMENTAL  de vieses do Investidor ( volume I), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
2015,e pode ser encontrada em: http://pensologoinvisto.cvm.gov.br/wp-
content/uploads/2015/12/Serie-Vieses-Comportamentais_vol1_vieses_investidor.pdf 
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sendo seletivo a se auto re-afirmar e desconsiderar aspectos e informações que sejam 

contra ou opostos ao seu desejo. 

Propostas a serem consideradas a fim de retardar esse viés são: manter 

diálogos com pessoas de ideias divergentes a crença, assim o indivíduo passará a ter 

uma visão holística da situação e ampla informação, podendo julgar com maior 

assertividade antes de tomar qualquer decisão; comparar informação de diferentes 

fontes, buscar estar munido de dados. Pouca informação tendencia a escolha 

baseada em crenças, peça ajuda ao tomar decisões. 

Lacunas de empatia: também conhecido como quente-frio, a capacidade de 

uma pessoa de interpretar os acontecimentos está diretamente ligada ao seu estado 

emocional atual; pela dificuldade de se colocar no lugar do outro em momentos de 

alta ou de baixa, o indivíduo tende a cometer escolhas no calor do momento, o que 

causa geralmente, posterior arrependimento. 

A solução para não viesar as escolhas no ápice dos efeitos quentes e frios, é 

saber tirar proveito de sua ocorrência, como por exemplo: aproveitar os momentos de 

frio para avaliar e organizar os investimentos, e não no ápice do quente. Além disso, 

adie decisões importante em períodos de forte impacto emocional, faça programações 

de operações de modo automático, para evitar aborrecimento e escolhas por impulso, 

estabeleça carência na conclusão da tomada da decisão, para o caso de 

arrependimentos. 

Autoconfiança excessiva: leva o indivíduo a confiar em seus próprios 

conhecimentos e opiniões de forma excessiva, além de superestimar sua decisão 

levando-o a acreditar que sempre está correto, e a atribuir seus erros a fatores 

externos. Tem ligação direta com o viés da confirmação, o que torna o agente incapaz 

de medir e aceitar seu grau de desconhecimento.  

Portanto, estando uma informação fornecida de acordo com sua crença 

seletiva, é preferível a esse indivíduo tomar esse dado como verdade, sem se quer 

buscar mais informações para confirmar a veracidade da informação fornecida. 

Um dos maiores riscos no mercado investidor por exemplo, é quando o 

indivíduo em uso de seu “conhecimento” tem retorno positivo sobre algum 

investimento, logo, o mesmo passa a acreditar demais em sua capacidade de estar 

apto a tomar decisões sem auxílio especializado, vindo a tomar posteriores decisões 

não tão assertivas como a anterior por exemplo. 
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Propõem-se que o indivíduo esteja sendo estimulado a questionar sua 

competência, como também a veracidade dos dados fornecidos, sua fonte e a 

qualidade do recebido, assim também como estar sempre atento aos custos gerais, 

deve-se diversificar os investimentos para reduzir os riscos e sempre registrar as 

decisões as corretas e as erradas também como um banco de dados, podendo ser 

revisto posteriormente. 

Efeito de enquadramento: o efeito enquadramento diz respeito ao modo com 

que a formulação de uma questão, pode afetar a tomada de decisão dela 

decorrente. Tal viés tem também ligação com o de aversão a perda, é uma aversão 

a risco quando se trata das perdas envolvidas, mas, que tendem a ser atraídas ao 

risco no âmbito dos ganhos quando não há perdas. 

A maneira como a escolha é enquadrada influencia diretamente na tomada 

de decisão. 

Quanto ao viés do enquadramento é recomendável investigar as suposições 

embutidas e a busca por uma segunda opinião, investigue conflitos de interesse e 

analise com cautela as ofertas que representam apenas ganho. 

 

2.9 Efeitos cognitivos na tomada de decisão 

O ser humano, quando diante do complexo processo de tomar decisões, 

utiliza-se de esquemas mentais inconscientes e semiconscientes. Entende-se que 

fatores como emoção, atenção, memória, história de vida, características pessoais 

refletem na decisão estratégica do indivíduo. Portanto, entende-se a estratégia como 

produto da elaboração cognitiva (Machado-Da-Silva, Fonseca & Fernandes, 

1999).  Desta forma assume-se que o processamento de informação se dá de modo 

limitado, já que este, advém de aspectos cognitivos. 

A administração estratégica com enfoque na área cognitiva possui duas 

vertentes; a primeira é sustentada por uma visão positivista, que considera o 

processamento e a ordenação do conhecimento como consequência da captação 

objetiva e, por vezes, distorcida de informações pela mente. A segunda corrente 

assenta-se no construcionismo social de origem sociológica e psicológica, segundo 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2004). Os fenômenos cognitivos na tomada de 

decisão mostram-se complexos, pois, os vieses podem ter origem organizacional, 

individual e interrelacional. 
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Assim, Laroche e Nioche (1994) preconizam que a ligação entre simbologias 

e situações realizadas pelo tomador de decisão é explicada pelos mapas cognitivos, 

enquanto modo de representação do entendimento da realidade, configurando-se 

como segundo estágio da abordagem cognitiva. Frisa-se que mapas cognitivos, para 

os autores Barr, Stimpert e Huff (1992), são conceitos e as associações que os 

indivíduos utilizam para compreender as situações ou ambiente, bem como o trajeto 

percorrido pelo raciocínio. O quadro abaixo é um esquema representativo de como o 

empobrecimento da visão estratégica para tomada de decisão pode ocorrer, a partir 

da ausência relacional entre cognição e racionalidade, presente no  quadro 3 exposto 

na  página seguinte. 

Os fenômenos para a tomada decisão se mostram complexos, como visto 

acima, e influenciam a forma como os processos internos acontecem na organização, 

bem como na sua construção. Podendo vir a limitá-la ou até mesmo, tendenciando-a 

em constituir-se de princípios e critérios de avaliação inapropriados (Hinings & 

Greenwood, 1988; Machado-Da-Silva, Fonseca & Fernandes, 1999). Logo, no 

processo estratégico, o processamento da informação mostra-se delineado por 

aspectos subjetivos e características dos decisores. Identificação de problemas e 

limitação da informação, manifestações cognitivas que irão direcionar as escolhas 

estratégias, serão selecionadas e interpretadas mediante condições e contextos 

ambientais. 
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Quadro 5 – Síntese dos modelos da teoria da decisão. 
 

ETAPAS DO PROCESSO DE 
DECISÃO 

VIÉS COGNITIVO 
 

EFEITOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
FORMULAÇÃO DOS FINS E 
IDENTIFICAÇÃO DOS 
PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 

ANCORAGEM: O decisor está 
atado a seu julgamento inicial e 
pouco sensível a informação nova 
e divergente. 
 
COMPROMETIMENTO E 
ESCALADA: O decisor persegue a 
ação, comprometendo-se  ainda 
mais se ela não produz os efeitos 
esperados. 
 
RACIOCINIO POR ANALOGIA: O 
decisor transpõe o caso 
simplificado conhecido para o 
caso complexo. 

Não percepção de indícios e 
vieses. 
 
 
 
Minimização dos desvios, não-
revisão da estratégia. 
 
 
 
 
 
Super simplificação do 
problema, estratégia não 
pertinente. 
 

 
 
 
 
 
PRODUÇÃO DE UM ELENCO DE 
SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS 
 
 
 
 
 
 

 
FOCALIZAÇÃO SOBRE UMA 
SOLUÇÃO PREFERIDA DE 
ANTEMÃO: O decisor não vê 
senão as vantagens da solução 
que ele prefere a priori e os 
inconvenientes das outras 
soluções. 
 
FALSA REPRESENTATIVIDADE:  
O decisor generaliza 
abusivamente com base em 
situações passadas de ensaio, 
experiências e casos. 

 
Poucas soluções 
verdadeiramente estudadas, 
rejeição prematura, avaliação 
insuficiente da solução 
preferida. 
 
 
Má apreciação das 
consequências da solução. 
 
 
 

 
 
 
 
AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE UMA 
SITAÇÃO 

 
ILUSÃO DO CONTROLE: O decisor 
superestima seu grau de controle 
sobre o curso dos eventos. 
 
DESPREZO DAS SOLUÇÕES 
INCOMPLETAMENTE DESCRITAS: 
O decisor descarta as soluções 
que não possuem vinculações com 
suas experiências. 

 
Má apreciação dos riscos. 
 
 
 
 
Rejeição prematura das 
soluções. 

Fonte: elaboração própria com base em Laroche e Nioche (1994, p. 86). 
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3. METODOLOGIA 

Os métodos utilizados para a realização deste trabalho são a revisão 

bibliográfica e a pesquisa de campo de abordagem qualitativa, no contexto de um 

estudo de caso.9 

Optou-se pela coleta de dados através de visitas pré-agendadas na empresa 

que será o campo de estudo, levando em consideração ser a mesma do setor de 

serviços - e que tal setor registrou inadimplência crescente nos dois últimos anos. Os 

entrevistados foram os sócios proprietários, a partir dos quais foram auferidos 

informações acerca das políticas de análise e concessão de crédito praticadas na 

organização, além da relevância dada aos aspectos comportamentais dos clientes - 

em um recorte dos últimos seis meses. 

A entrevistas foram constituídas de perguntas objetivas pré-estabelecidas e 

subjetivas (que dão flexibilidade ao diálogo e ampliam a coleta de informações 

críticas), o que se convencionou chamar de entrevista semiestruturada. 

Para Triviños (1987, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que 

se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dão frutos a novas hipóteses 

surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal é colocado pelo 

investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista 

semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas 

também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de manter a 

presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de informações 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Diferente do que possibilita uma pesquisa estruturada e uma não estruturada, 

a semiestruturada traz em sua essência o que há de bom em ambas as metodologias 

que a originaram; uma estrutura inicial com perguntas mais formais e que têm por 

função captar a essência-base da entrevista, que segue com a não-estruturada, na 

qual o interlocutor da mesma poderá conduzi-la aos pontos-chaves da pesquisa de 

 
9 O propósito de um estudo de  caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um 
acontecimento (PATTON, 2002). É um procedimento metodológico que enfatiza entendimentos 
contextuais, sem esquecer-se da representatividade (LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007), centrando-
se na compreensão da dinâmica do contexto real (EISENHARDT, 1989) e envolvendo-se num estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 
conhecimento (GIL, 2007). 
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acordo com o respondido – podendo auferir assim de modo mais assertivo e completo 

os dados necessários para conclusões.  

Ressalta-se, que os entrevistados foram convidados a participar e, a assinar 

um termo de consentimento livre e esclarecido – que será anexado ao TCC. 

O roteiro de entrevista utilizado nesse estudo foi uma adaptação do apêndice 

A contido na monografia do Gerhardt, Fernando (2008), apresentada ao curso de 

administração com habilitação em análise de sistemas do centro universitário 

UNIVATES. 

A entrevista teve duas partes, basicamente; no primeiro momento foi captado 

junto aos entrevistados todo o fluxo processual de crédito e cobrança realizado na 

empresa atualmente, desde os documentos pedidos até as políticas de recuperação 

do crédito adotadas, foram vistos parâmetros utilizados, além das informações que 

são levadas em consideração e de maior peso, para a tomada de decisão na 

concessão do crédito ou não, além de suas futuras pretensões, e desejos de melhoria. 

A segunda parte da entrevista foi regida por meio de situações problemas, 

para as quais não há respostas certas ou erradas. Buscou-se levantar evidências de 

eventuais suscetibilidades, principais tendências, preferências e vícios de decisão a 

que estão propensos os sócios administradores da organização na tomada de 

decisão, seja por inferência pessoal ou reflexos de eventos recorrentes recentes, 

como também de históricos entre os clientes que possuem, ou até mesmo fatos 

semelhantes da vivência de terceiros.  

 

3.1 A coleta de evidências sobre aspectos comportamentais. 

A entrevista semiestruturada, conforme descrita acima, teve a sua segunda 

parte constituída de perguntas que apresentam situações-problema (vide Apêndice 

A). São, ao todo, 7 questões, cujas justificativas são apresentadas, a seguir. 

A primeira questão (3.1) submete ao entrevistado uma situação em que a 

concessão de crédito (parcelamentos e prazos) seria realizada mediante condições 

alternativas (excludentes): (i) apenas no caso de conformidade plena, com todos os 

sinais e dados cadastrais favoráveis;  ou (ii)  a liberação do crédito mediante a simples 

inexistência de inadimplência prévia, de modo a desconsiderar os demais critérios. A 

princípio, uma resposta que desconsidere os demais critérios de risco (opção “ii”) 

poderia ser interpretada como um indício de suscetibilidade ao viés da confirmação, 

onde o indivíduo tende a confiar em suas próprias convicções e desconsiderar demais 
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dados contrários às suas ideias - que no caso da empresa estudada, seria a convicção 

de firmamento de contrato com o novo cliente. 

A segunda questão (3.2), por sua vez, submete ao entrevistado uma situação 

de opção entre uma análise minuciosa e lenta, e uma superficial (“mecânica”) e rápida 

para a liberação de crédito; nesse caso, uma resposta em favor da 2a opção (rápida) 

poderia ser interpretada como um traço de viés cognitivo de aversão a perda: o 

indivíduo pode optar pela análise mais rápida, desconsiderando riscos, com a 

finalidade de concluir o negócio com maior agilidade e, assim, não perder a venda. 

O terceiro questionamento (3.3), sugere ao entrevistado a escolha entre 

concluir uma análise de crédito com critérios de risco pendentes (em sua minoria), e 

o aguardo da confirmação de todos os dados de risco. A opção pela liberação do 

crédito sem a confirmação de todos os elementos poderia ser lida como um sinal dos 

vieses de autoconfiança, onde leva-se em consideração o fato da maioria dos critérios 

de risco terem sido favoráveis a liberação do crédito, logo há uma segurança para 

liberar o crédito, descartando assim a necessidade da confirmação dos demais 

elementos - o que caracterizaria uma crença seletiva, que é um dos elementos do viés 

da autoconfiança excessiva. E um outro viés a ser considerado, também nesse item 

(3.3), é o das lacunas de empatia: a ansiedade gerada pela conclusão do negócio 

pode, em tese, acarretar a tomada de decisão no calor do momento, de modo 

antecipado à conclusão de todos os critérios da análise de risco. 

A quarta questão hipotética (3.4), sugere a situação do retorno de uma cliente 

com histórico positivo; foi solicitado ao entrevistado optar pela liberação do crédito 

mediante confirmação de dados, através de um novo pedido de documentação; ou, 

sem solicitar nenhuma documentação, mediante apenas o histórico do cliente. 

Inicialmente, a opção pela liberação baseada no histórico, poderia ser caracterizada 

como um sinal de viés cognitivo de ancoragem, pelo fato de já ter ocorrido um situação 

similar com algum cliente, e o retorno ter sido positivo; ou ainda, pode caracterizar o 

viés da autoconfiança excessiva, onde o indivíduo considera-se detentor de toda a 

informação suficiente para a tomada de decisão, e qualquer resultado oposto ao 

sucesso, seriam posteriormente atribuíveis a fatores externos. 

A quinta questão (3.5), submete ao entrevistado uma situação de liberação de 

crédito para um cliente com características similares às de um outro, recentemente 

aprovado. A princípio, uma resposta positiva a concessão desse crédito remeteria a 

traços do viés da ancoragem, onde a tomada da decisão é baseadas no efeito priming, 
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onde a mente faz associação a um fato similar recente, com tendência a liberar o 

crédito para esse cliente também. 

O sexto questionamento (3.6) levanta a possibilidade de uma reestruturação 

das políticas de cobrança, devido a uma hipotética elevação da inadimplência; 

questiona-se a necessidade de auxílio especializado e práticas externas, que não é 

uma prática habitual da empresa hipotética. A opção contrária a busca de 

conhecimento e práticas fora da empresa, poderia ser interpretada como traços do 

viés cognitivo da confirmação, onde o indivíduo tende a desconsiderar informações 

que sejam contra suas opiniões, e se concentram em buscar dados a reafirmá-las. 

Por último, a sétima questão (3.7) sugere a adoção de práticas externas 

consideradas de sucesso, e que poderiam auxiliar o funcionamento da empresa; a 

princípio, uma resposta positiva ao questionamento, sugere a presença do viés do 

enquadramento. O modo como o questionamento é articulado (nesse caso em 

específico, indicando os ganhos proporcionados a terceiros) poderia influenciar a 

resposta de modo positivo, onde, o indivíduo se mostra mais propenso aos ganhos, e 

menos propenso aos riscos de perda. 

 Por fim, cabe reconhecer que simples declarações do indivíduo, diante de 

uma situação hipotética, podem não capturar a realidade de seu comportamento - uma 

vez que todas as pessoas estão sujeitas a se avaliarem de forma imprecisa. Ainda 

assim, o uso desses questionamentos tem caráter informativo, de modo a justificarem 

a sugestão de aprimoramentos na política da empresa. Em última instância, claro, 

caberá ao gestor a decisão final de quais elementos incorporar, na prática. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 A empresa 

A empresa estudada tem sua sede localizada na região metropolitana do 

Recife, e possui mais três filiais, sendo elas nos estados da Bahia, Ceará e São Paulo; 

a mesma é de origem familiar e atua no setor de serviços, com atividades de 

representação comercial e merchandising, com atuação em todo Norte e Nordeste do 

país. Atualmente, ela está em processo de expansão para as regiões Sul e Sudeste. 

A empresa conta com um quadro de aproximadamente trezentos colaboradores, e 

tem como meta ser a mais admirada pelos clientes e colaboradores dentre as 

instituições do mesmo segmento, buscando isso através do desenvolvendo de seus 

colaboradores e com a melhoria contínua dos processos, a fim de gerar o 

fortalecimento das marcas que a mesma atende. 

O faturamento da empresa foi de aproximadamente R$ 5 milhões em 2018. 

Ela possui uma carteira de 46 clientes, dos quais 27 são ativos; seus clientes estão 

espalhados pelas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, mas concentrados, 

principalmente, na região Nordeste. 

A comercialização dos serviços é feita através das vendas do setor 

administrativo-comercial, ou por representantes especializados distribuídos em vários 

estados, e também com maior concentração no Nordeste. 

O mercado consumidor é composto por empresas do ramo de representações 

comerciais, agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas, fumo e do ramo 

de promoção a vendas. As formas de recebimento das vendas são através de 

cobranças bancárias. 

 

4.2 Descrição das políticas de crédito e cobranças utilizadas pela empresa 

estudada. 

Esta seção tem por objetivo descrever a atual situação de política de crédito 

e cobrança da empresa estudada, consolidando o diagnóstico de sua situação. Para 

tal, foi realizada entrevista com base no roteiro presente no APÊNDICE A; os 

resultados encontrados estão listados abaixo, bem como suas interpretações.  

 

4.2.1 O processo de cadastro  

O cadastro é realizado por um dos dois funcionários do setor financeiro, após 

repasse dos dados necessários pelo gerente comercial, para a confecção do contrato 
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de serviço entre as partes envolvidas. Após a validação das cláusulas o mesmo é 

arquivado fisicamente e eletronicamente na empresa, para o caso de consultas, 

renovações ou distratos. 

A empresa possui um sistema informatizado para o cadastramento de todos 

os clientes. Não há distinção entre documentos pedidos para o cadastro de clientes 

novos, ou renovações cadastrais; os documentos pedidos são recebidos via e-mail e 

não há solicitação de nenhum documento físico que comprove a veracidade dos 

recebidos eletronicamente; não são pedidos contratos sociais, documentos de 

identificação dos sócios ou demonstrativos financeiros. 

Não há um padrão com relação a documentação pedida, apesar de o sistema 

utilizado permitir inserir dados como: responsável legal, endereço de entrega e 

cobrança, contatos, referências, entre outros. Entretanto, o sistema também possibilita 

a conclusão do cadastro sem dados obrigatórios, o que pode ocasionar cadastros 

incompletos. Verificou-se que é possível finalizar o cadastro apenas com o nome do 

cliente, o que pode vir a causar problemas futuros. 

 

4.2.2 Atualizações de dados cadastrais 

Após a inserção do novo cliente no sistema, seus dados ficam disponíveis 

para consulta. Além dos dados, o sistema permite acompanhar o histórico de serviços 

prestados, os valores faturados, a forma de pagamento, o prazo de pagamento, se 

houve parcelamentos, se a quitação foi em dia, os dias de atraso, se houve juros e 

multa pelo atraso, pagamentos antecipados, com desconto, ou mesmo se há saldos 

a serem recebidos. 

O sistema é bem simples e dinâmico e as informações podem ser obtidas de 

modo bruto, ou em formato de relatórios e gráficos, além de transmitir bastante 

confiança, já que os dados inseridos não podem ser apagados, as informações ficam 

registradas na memória do cadastro do parceiro, podendo apenas parte indesejada 

ser inativada. Porém, os dados estarão sempre disponíveis para consulta, conforme 

necessidade. 

Apesar do histórico, não há uma periodicidade adotada para atualização dos 

dados do cliente. Tal procedimento só ocorre para o caso do retorno de um cliente 

inativo. Clientes ativos, ou em processo de renovação contratual, não passam por 

nova coleta de dados para verificação da veracidade da documentação fornecida no 

ato de renovação, ou confirmação do mantimento dos dados iniciais do cadastro. 
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4.2.3 Análise e concessão de crédito. 

A empresa realiza uma checagem no CNPJ fornecido pelo cliente no site do 

SINTEGRA10, porém, com a finalidade apenas de confirmar sua ativação e os dados 

como: razão social, número de inscrição estadual e endereço. Como a empresa não 

possui um padrão de documentos para o ato de cadastro, logo, não há um fluxo-

padrão de atividades que seja seguido pelo departamento responsável. Além disso, 

não são realizadas consultas em órgãos de proteção ao crédito, ou utilizados 

programas para validação do status de adimplente do novo cliente. Entretanto, os 

sócios proprietários definem a política atual como regular, haja visto que, desde a 

fundação da empresa, as práticas sofreram poucas alterações - as que ocorreram 

foram quase sempre a pedido dos clientes, através de cláusulas alternativas em 

contrato. Porém, os sócios admitem que a política pode ser melhorada, e que isso 

auxiliaria em um crescimento mais sólido e consistente. 

Observa-se ainda que a política de crédito analisada se enquadra nas 

chamadas políticas de crédito liberal, baseadas na confiança, já que não há uma 

análise quanto à capacidade de adimplência dos clientes, ou coleta de documentos 

padrão e consulta de sua idoneidade. Trata-se de uma prática mais utilizada em 

pequenos estabelecimentos comerciais, apesar da empresa estudada ser 

considerada de médio porte. 

Quanto à prática de descontos, a empresa não faz uso da mesma para 

pagamentos antecipados. 

 

4.2.4 Acompanhamento do grau de inadimplência e as políticas de cobrança 

aplicadas. 

 Apesar da empresa estar inserida no setor de serviços, e o mesmo ser um 

dos mais impactados com as flutuações econômicas, ela possui um nível de 

inadimplência consideravelmente baixo, haja visto que a mesma tem todos os 

pagamentos oriundos de cobrança bancária - o que a possibilita a prática de protesto 

automático ou manual, assim como também a negativação do cliente inadimplente. 

A empresa emite boletos e adota a prática de protesto sempre que é excedido 

o prazo de dez dias após o vencimento. Identificado o atraso, o cliente é contactado 

 
10  O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços 

(SINTEGRA) é o sistema que foi implantado no Brasil com a finalidade de facilitar o fornecimento de 
informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e de aprimorar o fluxo de dados. 
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segundo as práticas de cobrança do tipo liberal, através de e-mails (para 

documentação caso haja alguma negociação, ou postergação do débito) e através da 

prática de ligação telefônica. Após os dez dias de atraso, não surtindo efeito a 

cobrança liberal, a cobrança se torna rígida, na qual o título é encaminhado para 

protesto e notificações judiciais, em últimos casos. 

O modo de cobrança é compreensível, já que a empresa possui uma política 

de crédito bastante liberal e flexível às imposições dos clientes, porém os sócios 

administradores admitem que já houve casos desgastantes e desnecessário de 

recuperação de crédito, que poderiam ter sido evitados com uma análise de crédito 

bem definida,  feita de modo correto, com confirmação da idoneidade dos dados 

recebidos. Admite-se que isso poderia evitar transtornos futuros, como as 

recuperações em último caso (judiciais). Ainda assim, o nível de inadimplência da 

empresa é baixo, onde dos 27 clientes ativos apenas 2 estão inadimplentes e um de 

tais com causa judicial já em andamento. 

 

4.2.5 Vieses comportamentais nas tomadas de decisão da empresa estudada. 

Como acompanhado no decorrer deste trabalho a empresa estudada é de 

ramo familiar, e já está a mais de vinte e três anos no mercado. As políticas adotadas 

na empresa são de tipo liberal na concessão do crédito, que basicamente baseia-se 

na confiança; em contrapartida, a política de cobrança é tida como mista, pois 

inicialmente é liberal e, em caso de inadimplência excessiva, avança a uma política 

de cobrança de cunho rígido, sendo essa uma forma de correção ao crédito 

concedido, dado sem confirmação da capacidade de pagamento dos clientes. 

Através das questões problemas de cunho hipotético, feitas aos sócios 

administradores em entrevista, buscou-se captar os possíveis vieses 

comportamentais pessoais, ou em como a captação dos comportamentos recorrentes 

dos clientes, através da ótica dos sócios administradores, interferem sobre seu poder 

de julgamento e induzem nos rumos das decisões tomadas. É sobre esses vieses que 

tratará as subseções seguintes. 

 

4.2.5.1 Análise dos vieses no processo de cadastro 

O roteiro da entrevista, presente no APÊNDICE A, possibilita a captação de 

informações das preferências dos sócios quanto ao ato de cadastro (item 3.2): 

ocorrendo a escolha de um indivíduo que faça a análise de forma mais rápida e que 
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já conhece os trâmites, a outro mais sistêmico e que levaria mais tempo. Observa-se 

a suscetibilidade ao viés da aversão à perda, já que opta-se por um cadastro mais 

rápido (mesmo que passível de erros), com a agilidade buscando evitar a perda da 

venda. 

 

4.2.5.2 Análise dos vieses na análise e concessão de crédito  

Quanto a questões voltadas à análise e a concessão do crédito (itens: 3.1; 

3.3; 3.4 e 3.5), pode-se observar as preferências do gestor de modo que: optando-se 

pela concessão do crédito sem a conclusão de todos os critérios de modo favorável a 

inexistência do risco, ou considerando apenas ausência da inadimplência, há 

caracterização da possível presença do viés cognitivo da confirmação, como previsto 

nos métodos deste estudo. 

Vindo a ocorrer a liberação de crédito a clientes antigos de modo automático, 

sem nenhuma documentação comprobatória, pode-se deduzir a suscetibilidade ao 

viés da ancoragem, já que, há escolha da concessão do crédito sem análise, porém, 

baseada no histórico do cliente, buscando assim a manutenção da parceria de modo 

mais rápido. 

Assim também acontece com a ocorrência de concessão de crédito a novos 

clientes que sejam similares a recentes liberações de crédito, ou com aspectos 

semelhantes ao de algum cliente que a empresa já possua. Onde observa-se a 

presença do chamado efeito priming, são lembranças de acontecimentos parecidos, 

que tendenciam a liberação, de modo igual, a uma já ocorrida; Esse viés pode 

configurar a ocorrência de um outro, o das lacunas de empatia, nas quais a ansiedade 

da tomada de decisão no calor do momento acarreta em um julgamento 

possivelmente imperfeito, e que pode causar arrependimento no futuro. 

 

4.2.5.3 Análise dos vieses no grau de inadimplência e políticas de cobrança.  

Em provocações causadas para as tendência preferíveis as políticas de 

cobrança ou na ocorrência de inadimplência (item 3.6 e 3.7), pode-se observar as 

preferências do gestor de modo que: optando-se por uma reestruturação apenas 

interna, possibilitou inferir a presença de vieses da autoconfiança excessiva e da 

autoconfirmação, onde o indivíduo exclui opiniões e crenças que não sejam similares 

as suas. Eles acreditam, possivelmente, que os erros existentes são aspectos 

externos. E por último, mas não menos importante, observou-se que optando pela 
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adoção de práticas externas, pelo fato dos ganhos que as mesmas trouxeram a 

terceiros, capta-se a presença do viés do enquadramento, ou de aversão à perda, 

onde o modo como o questionamento é apresentado afeta a sua probabilidade de 

adoção, junto às práticas da empresa. 
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5. SUGESTÕES E PROPOSTAS DE MELHORIA 

Passados os estágios de entrevistas, descrição de métodos e apresentação 

de resultados obtidos junto à empresas estudada, buscou-se não só concluir o escopo 

desse trabalho mas também inferir informações que fossem benéficas a empresa, de 

modo a proporcionar-lhe utilidade prática e melhoria em seus processos de modo 

econômico e a atenuar os vieses na tomada de decisão, logo a seção a seguir é 

composta por sugestões apresentadas as práticas da empresa e estão baseadas no 

escopo deste trabalho. 

Essa fração do trabalho, sugere de acordo com os pontos observados pelo 

autor os pontos passíveis de melhoria e alto impacto significativos a curto prazo: 

 

4.2.1 O processo de cadastro; 

4.2.2 Atualizações de dados cadastrais; 

4.2.3 Análise e concessão de créditos; 

4.2.5 Vieses comportamentais na tomada de decisão; 

 

O quadro abaixo expressa alguns dos resultados captados no estudo e 

através de tais, seguem sugestões de melhoria referente a alguns componentes da 

política de crédito baseadas no referencial teórico e nas fragilidades encontradas no 

processo atual da empresa. 

 

Quadro 6 - Resultados acerca do fluxo de cadastro da empresa estudada 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em referência a seção 4.2.1; atualmente a empresa dispõe de um sistema 

que possibilita o cadastro, porém, o mesmo é feito de forma muito superficial, devido 

a quantidade mínima de informação recebida pelos responsáveis para a confecção do 

cadastro. Inicialmente, sugere-se a criação de uma documentação padrão a ser 

solicitada para o novo cliente. Sugere-se: cartão de cadastro nacional de pessoa 

jurídica; última alteração contratual consolidada, documentação de identificação e 
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comprobatória de residência dos responsáveis legais da mesma, e os contatos mais 

importantes dos departamentos considerados chave para contato. Indica-se também 

pedir no mínimo dois contatos de referência e, dependendo da magnitude do crédito 

a ser concedido, a última demonstração de resultado da empresa, registros de 

faturamento ou até mesmo extrato bancário dos três últimos meses.  Além do novo 

padrão de documentação pedida para o ato de cadastro, sugere-se que seja feita junto 

ao suporte do sistema já utilizado a criação de campos obrigatórios no cadastro, 

possibilitando assim mais segurança nas informações imputadas no sistema e a 

prevenção a aborrecimento futuros. 

Remetendo a seção 4.2.2; a empresa não dispõe da prática de atualizar os 

dados cadastrais dos clientes ativos, apesar de ser uma prática preventiva importante 

para o caso de eventuais recuperações de créditos, por exemplo. Sugere-se um 

contato documentado via e-mail, ou até mesmo telefônico, solicitando o envio dos 

mesmos dados pedidos no ato do cadastro com uma periodicidade semestral, e caso 

os dados não tenham sido alterados, segue no mesmo e-mail um aviso de 

desconsideração do contato. Para o caso de clientes que representem 40% ou mais 

do faturamento, caso haja, sugere-se o que o contato seja trimestral, haja visto que é 

uma receita de grande impacto para o caixa da organização. 

 

Quadro 7- Resultados acerca do fluxo de concessão de crédito utilizado atualmente 

na empresa estudada. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na seção 4.2.3; com relação a concessão de crédito, sugere-se a empresa 

verificar a veracidade da documentação fornecida no cadastramento. A idoneidade 

dos documentos pode ser obtida em sites de órgãos de proteção ao crédito. 

Atualmente, há vários endereços eletrônicos no mercado, que desempenha essa 

função com eficiência, e com preços acessíveis. É um investimento válido, já que, 

informações no histórico do prospecto podem definir a política de crédito liberada para 

o novo cliente, assim como, também influenciam na flexibilidade de crédito que lhe 

será dada conforme os dados encontrados. Além disso, os resultados da pesquisa 
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podem fornecer as documentações pendentes, que foram solicitadas no ato do 

cadastro, e assim, agilizar a concessão do crédito, ou possibilitar a suspensão do 

negócio. 

Atualmente, observou-se que a empresa pratica a política de crédito liberal. 

Com a adoção das sugestões dadas, a empresa migraria para a política de crédito de 

caráter comercial, onde, observa-se a idoneidade da documentação e há liberação do 

crédito com a confirmação de capacidade de pagamento do cliente; ou ainda, pode-

se utilizar de garantias acessórias para o caso de créditos acima da capacidade de 

pagamento comprovada. 

Observou-se também que, nos dias atuais não é utilizada a prática de 

descontos, ou de parcelamentos, para o caso de receitas elevadas. Então, 

aconselhasse a adoção da prática de descontos, para clientes que paguem de modo 

antecipado, proporcionando assim, o giro mais rápido de caixa, e uma economia para 

o cliente. 

Como o ramo de atividade da empresa estudada é o setor de serviços,  de 

modo similar a grande maioria das empresas no mercado, de mesmo segmento, os 

maiores custos de uma empresa desse setor (serviços), estão alocados com a mão 

de obra. Logo, a prática de parcelamentos quinzenal de receitas maiores, por 

exemplo, afetariam positivamente a saúde financeira do contas a receber, e até 

mesmo um desencaixe menos impactante para os clientes. 

Por último, é interessante que seja feita a documentação do fluxo da análise, 

até a liberação do crédito, e dos métodos de cobrança.  Entretanto, esse fluxo precisa 

ser seguido, visando assim auxiliar no alcance do objetivo da organização, e tornar o 

processo de concessão do crédito o mais assertivo e tênue de vieses cognitivos, de 

modo a alcançar a eficiência desejada. 

Por fim, em relação as sugestões e propostas de melhoria para atenuar a 

incidência dos vieses na tomada de decisão, de forma a colaborar para o 

funcionamento eficiente da organização destaca-se com tocante a seção 4.2.5, A 

partir da execução das práticas já sugeridas, assim como, também da documentação 

do fluxo de processos para a análise e a concessão do crédito, fica mais limitada a 

inserção dos vieses cognitivos percebidos nos processos realizados pela empresa 

estudada. 
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Quadro 8 - Resultados acerca da presença de vieses cognitivos nos fluxos e 

processos da empresa estudada. 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

A busca por informações que não são de conhecimento pleno, seja dos 

responsáveis pela confecção do cadastro e análise, ou pelos sócios, tem por função 

extrair, ou até mesmo amenizar os aspectos de uma racionalidade limitada, buscando 

ampliar a consciência através das informações adquiridas pela busca de dados, que 

são cruciais para o fechamento ou não do negócio, de modo a, descartar o viés da 

confirmação e da autoconfiança excessiva.  

A criação de um fluxo e a sua realização, faz com que os indivíduos avaliem 

cada caso em sua singularidade, tendendo a não se deixar levar pelo viés da 

ancoragem. O viés da ancoragem é caracterizado pela presença dos primings, que 

são, reflexos de casos semelhantes que afetam no julgamento. Tais acontecimentos, 

podem ser causados pela ansiedade, do fechamento do negócio, ou aversão a sua 

perda por exemplo. A presença da aversão a perda, está ligada ao viés do 

enquadramento, que consequentemente, nos remete a teoria da perspectiva, onde, a 

forma como o caso ou situação ofertada ou exemplificada, difere nas decisões 

tomadas acerca da situação. 

Uma maneira eficiente de amenizar o impacto dos vieses cognitivos no 

julgamento é reconhecer a falta de entendimento em casos específicos, a fim de 

buscar auxílio de pessoas especializadas no assunto, consultorias, treinamentos, 

cursos. A busca por conhecimento de forma geral, é uma das formas de atenuar a 

inferência pessoal nas escolhas, e direcionamentos de uma organização. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração desse estudo de caso possibilitou, uma análise econômica 

comportamental, de como ocorre a incidência dos vieses cognitivos comportamentais 

dos dirigentes de uma empresa, sobre suas políticas de análise e concessão de 

crédito. O estudo foi realizado de forma empírica, através de abordagem qualitativa, e 

por meio da metodologia de entrevista. 

Ao realizar a entrevista foram identificados nos discursos dos sócios 

administradores, a presença de vieses cognitivos comportamentais nas políticas de 

análise e concessão de crédito. As políticas de cobrança, em contrapartida, eram 

realizadas de forma a corrigir a flexibilidade plena presente na concessão do crédito, 

que consequentemente, vinham a ocasionar a inadimplência. 

O estudo é de grande importância pois possibilitou a identificação e 

constatação da existência dos vieses cognitivos no julgamento e tomada de decisão 

dos sócios, para com o andamento dos processos de crédito existentes na empresa, 

e sugeriu métodos corretivos e de melhoria as políticas de análise e concessão de 

crédito existentes. Além do estímulo a padronização da documentação solicitada, e 

dos processos executados, de modo a alcance de um “contas a receber” mais eficiente 

e saudável. 

Constatou-se ainda que devido a teoria comportamental não se configura na 

prática da empresa estudada, com relação a incidência dos vieses impactar 

negativamente o funcionamento da empresa e das decisões tomadas, já que se 

captou através das práticas atuais, que o nível de inadimplência existente é baixo, 

apesar da inexistência de um fluxo padrão para a concessão e liberação efetivação 

do crédito, por exemplo. No mais vale ainda ressaltar que, as simples declarações dos 

sócios administradores, diante de uma situação hipotética, podem não capturar a 

realidade de seu comportamento - uma vez que todas as pessoas estão sujeitas a se 

avaliarem de forma imprecisa. Ainda assim, o uso desses questionamentos tem 

caráter informativo, de modo a justificarem a sugestão de aprimoramentos na política 

da empresa; em última instância, claro, caberá ao gestor a decisão final de quais 

elementos incorporar, na prática. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DA ENTREVISTA 

 

Roteiro de entrevista adaptado do apêndice A contido na monografia apresentada ao 

curso de administração com habilitação em análise de sistemas do centro universitário 

UNIVATES, autor Gerhardt ,Fernando (2008) 

 

1. Confecção de cadastro e análise de crédito: 

1.1 Como o Sr./ Sra. descreve a política da empresa para concessão de prazos e 

parcelamentos? 

1.2 Ao avaliar a concessão de prazos e parcelamento a um cliente, a empresa verifica 

(ou pretende, no futuro, verificar) a veracidade dos dados em algum órgão oficial?  

1.3 Na mesma ocasião, a empresa consulta - ou pretende, no futuro consultar - algum 

sistema de proteção ao crédito? 

1.4 A empresa estima um nível de risco relativo à inadimplência antes da concessão 

de crédito para cada cliente? 

1.5 Existem aspectos ou circunstância especiais que podem se sobrepor à análise de 

risco, ganhando prioridade na decisão sobre concessão de créditos? 

  

2. Padrão de crédito e condições de pagamento: 

2.1 A empresa possui uma política de crédito bem definida e documentada? 

2.2 A empresa segue fielmente um roteiro formal de concessão?  

2.3 Em que medida as formas de pagamento adotadas são resultantes da análise de 

crédito?  

2.4 A empresa oferece opções de desconto para os casos de pagamentos 

antecipados? 

 

3. Aspecto comportamentais (situações-problemas, hipotéticas): 

3.1 Considere duas empresas hipotéticas, com políticas de crédito completamente 

distintas: a primeira empresa apenas concede opções de parcelamento e prazos se 

inexiste sinais desfavoráveis em relação à inadimplência; a segunda empresa só NÃO 

concede parcelamentos e prazos quando todos os sinais desfavoráveis estão 

presentes. Qual dessas políticas lhe parece mais apropriada? 

3.2 Suponha que o sistema de cadastro de clientes tenha recebido dois novos perfis, 

tendo sido submetida toda a documentação solicitada. Quem, na sua opinião, estaria 
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mais apto a analisar aqueles perfis para recomendar (ou não) a concessão de prazos 

e parcelamentos:  

a) um membro da sua equipe que tende a concluir tais análises rapidamente, por já 

conhecer bem os trâmites;  

b) um outro membro da sua equipe que, por ser muito sistemático, tende a levar mais 

tempo em tarefas como essa? 

3.3 Suponha que, dos 6 indicadores mais relevantes para sua empresa classificar o 

risco de uma concessão de prazos e parcelamentos, 4 tenham apontado sinais 

favoráveis à concessão; os demais, seguem pendentes, aguardando a submissão de 

documentação pelo cliente. Em casos assim, você tende a aprovar - antecipadamente 

- a concessão do crédito, ou aguardar e exigir o fim de toda a análise? 

3.4 Há dois anos, o cadastro completo de um cliente indicou a concessão de prazos 

e parcelamentos, que foram oferecidos e cumpridos; hoje, o cliente fechou um novo 

contrato, e novo pedido de crédito. Sua empresa, nesse caso, deveria… a) autorizar 

automaticamente a concessão? b) exigir atualização da documentação? 

3.5 Você acaba de autorizar a concessão de prazo e parcelamento para um 

determinado cliente, seguindo todos os trâmites usuais da política de crédito; um 

pedido muito semelhante, feito por empresa aparentemente similar e que atua no 

mesmo setor, lhe chega às mãos. Antes mesmo de analisar cuidadosamente a 

documentação, você estaria MAIS ou MENOS inclinado a autorizar a concessão de 

prazos e parcelamentos?   

3.6 Uma empresa percebe aumentos nos níveis de atraso e inadimplência de seus 

clientes. Diante disso, os gestores resolvem rever e alterar a política de créditos. Você 

considera essas ações precipitadas, ou apropriadas? 

a) o mais adequado seria uma reestruturação interna, com envolvimento dos diretores 

gerentes e membros do setor? 

b) busca de ajuda especializada na área para resultado mais eficiente? 

c) estudo do cenário em que a empresa está inserida com captação das práticas tidas 

como eficientes de outras empresas sejam elas parceiras ou concorrentes? 

3.7 Uma empresa percebe que dentre suas muitas contas a pagar, há menor 

propensão ao esquecimento ou quitação com juros e multa quando lhe são enviados 

alertas de vencimento, e alertas de atraso. Diante disso, os gestores decidem adotar 

a mesma prática para com seus clientes; você considera a medida razoável, sim ou 

não? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

  

Prezado(a) Senhor(a), 

O (a) Sr (a) está convidado a participar da pesquisa: “Formalismo versus intuição: a 
presença de fatores comportamentais na concessão de crédito a clientes” que tem por 
objetivo estudar o perfil comportamental dos clientes de uma empresa da região 
metropolitana do Recife do ramo de merchandising e suas políticas de crédito e 
cobrança, a fim de proporcionar eficiência ao setor de contas a receber, em busca de 
equilíbrio entre flexibilidade e rigidez. 

Esta pesquisa será realizada com o sócio administrativo da empresa tendo em vista 
captar suas percepções e dados de relacionamento recentes. 

Sua participação no estudo consistirá em responder as perguntas presentes no 
APÊNDICE A deste trabalho, sobre análise e concessão de crédito com presença de 
vieses comportamentais. A entrevista será realizada mediante prévio agendamento, 
de acordo com a necessidade da coleta das informações. 

Os riscos com essa pesquisa são mínimos, caso o senhor venha a sentir-se 
desconfortável em responder alguma pergunta, há total liberdade para não responder 
ou interromper, sem nenhum prejuízo. 

O Sr. Tem liberdade para não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a 
qualquer momento, mesmo após o início da entrevista, sem qualquer prejuízo. Está 
assegurada a garantia do sigilo das suas informações. O Sr. Não terá nenhuma 
despesa e não há compensação financeira relacionada a sua participação na 
pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o pesquisador o sr. Poderá entrar em contato com o 
coordenador responsável pelo estudo: Dr. Luiz Maia Filho, que poderá ser localizado 
na UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, Rua Dom Manuel de 
Medeiros, s/n - Dois Irmãos, Recife - PE, 52171-900, das 8 às 17h, ou pelo e-mail: 
luiz.maia@ufrpe.br. O comitê de ética em pesquisa do instituto de saúde – CEPIS, 
também poderá ser consultado caso o senhor tenha alguma consideração ou dúvida 
sobre a ÉTICA da pesquisa pelo telefone 81 3320-6638 ou pelo e-mail: cep@ufrpe.br. 

Sua participação é importante e voluntária e vai gerar informações que serão úteis 
para as sugestões melhorias a serem dadas. 

Este termo será assinado em duas vias, pelo senhor e pelo responsável pela pesquisa, 
ficando uma via em seu poder. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do que li ou foi lido para mim, 
sobre a pesquisa: “Formalismo versus intuição: a presença de fatores 
comportamentais na concessão de crédito a clientes”. Discuti com o pesquisador Dr. 
Luiz Maia Filho, sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros para 
mim os propósitos do estudo, os procedimentos, garantias de sigilo, de 
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esclarecimentos permanentes e isenção de despesas. Concordo voluntariamente em 
participar desse estudo. 

  

_______________________________        ___/___/_____. 

Assinatura do entrevistado 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o termo de consentimento livre e 
esclarecido deste entrevistado para sua participação neste estudo. 

  

  

_______________________________        ___/___/_____. 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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