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nEStA EdIção

PRogRESSo analítico gEStão EfICAz

O conceito de sociedade cooperativa tem como finalidade a 
melhoria econômica e social de seus membros associados. 
A luta é pelo coletivo, uma soma de esforços com 

preocupações mútuas sobre um objetivo comum, em busca do 
progresso da comunidade. Com o compartilhamento de interesses, 
cria-se uma rede de relacionamentos e o resultado é uma 
cooperativa feita por pessoas para pessoas.  

De acordo com dados do Banco Central, o Brasil fechou 
dezembro de 2012 com 1.255 cooperativas de crédito, reunindo 
5,7 milhões de associados. Neste contexto, o Sicredi, instituição 
financeira cooperativa, investe nas soluções analíticas do SAS para 
ampliar ainda mais a visão gerencial de toda a carteira de crédito. 

Com 2,3 milhões de associados em 1.222 pontos de 
atendimento espalhados em dez estados brasileiros, o Sicredi 
vem crescendo 20% ao ano e criou vários bancos de dados com 
histórico de crédito, cadastro, investimento e outras frentes, a fim de 
fazer uma modelagem de baixo ou alto risco, de acordo com o perfil 
do associado. As soluções proporcionaram ao Sicredi uma visão da 
saúde do negócio, desde análise do perfil do associado a níveis de 
inadimplência e provisionamento de crédito.

Ainda neste tema, o líder da prática de Riscos do SAS, Renato 
Fiorini, fala como as soluções de software de gestão de risco 
podem gerar vantagens competitivas para os negócios. Esta 
edição também traz uma entrevista exclusiva com Cláudio Sako, 
superintendente de Marketing Analítico de Cartões e Adquirência 
do Santander, sobre como as áreas de Marketing e Conhecimento 
do cliente podem estreitar o relacionamento entre bancos e clientes. 
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em destaque SICREdI

Para continuar colhendo os frutos da boa gestão dos riscos de crédito, o Sicredi, 
instituição financeira cooperativa, investe constantemente em ferramentas 
que possibilitam maior controle das exposições, garantindo a solidez das 
carteiras e riscos dentro dos patamares estabelecidos      PoR lé IA  MACHAdo

RISCo CALCULADO 

A
s cooperativas de crédito atuam no mercado finan-
ceiro como um sistema inclusivo e democrático 
e têm na organização das pessoas a base do 
seu desenvolvimento. Elas incentivam o empre-
endedorismo, criam oportunidades de negócio e 

promovem o crescimento e o fortalecimento de cada região 
em que estão presentes. De acordo com dados do Banco 
Central, o Brasil fechou dezembro de 2012 com 1.255 co-
operativas de crédito, reunindo 5,7 milhões de associados.

Neste contexto, o Sicredi destaca-se como um sistema 
de 110 cooperativas de crédito. possui 2,3 milhões de as-
sociados em 1.222 pontos de atendimento espalhados em 
dez estados brasileiros. A estrutura conta ainda com quatro 
Centrais Regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. 
–, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Coope-
rativo, que controla uma Corretora de Seguros, uma Admi-
nistradora de Cartões, uma Administradora de Consórcios e 
uma Administradora de Bens. Juntas, as entidades formam 
a Sicredi e adotam um padrão operacional único com mais 

*Perfil  sicredi

• Indústria: Instituição financeira cooperativa

• Cooperativas: 110 
• Pontos de atendimento: 1.222 
• Associados: 2,3 milhões 
• Crédito Total: R$ 19,4 bilhões 
• Ativos Totais: R$ 35,5 bilhões 
• Patrimônio Líquido: R$ 4,8 bilhões 

• Soluções: SAS Analytics
*dados de abril de 2013
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15 mil colaboradores, R$ 35,5 bilhões em ativos e patrimônio 
líquido de R$ 4,8 bilhões. 

Tanta representatividade no mercado está amparada 
numa missão: valorizar o relacionamento, oferecer soluções 
financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida dos associados e da sociedade. O di-
ferencial do Sicredi é trabalhar em um modelo de gestão que 
valoriza a participação, no qual os sócios votam e decidem 
sobre os rumos da sua cooperativa de crédito.

para se manter competitivo no mercado brasileiro e focar 
ainda mais nos negócios, a instituição se deparou com a 
necessidade de melhorar a eficiência operacional por meio 
de uma boa gestão de riscos de crédito, mercado e opera-
cionais, com rápida visualização e análise de dados. Além 
disso, o Sicredi tem o compromisso de estar em conformida-
de com as normas e regulamentações de crédito impostas 
pelo Banco Central do Brasil, demandas que uma plataforma 
tecnológica completa e integrada é capaz de atender.

O Sicredi encontrou nas soluções analíticas de gestão de 
riscos do SAS uma parceria com solidez financeira e conhe-
cimento do mercado brasileiro. “A tecnologia é indispensável 
para nós. Ela nos ajuda a entender o perfil dos associados, 
melhorar os processos em várias frentes de negócio e ainda 
permite redução de custos com boas margens por produto e 
associado. Esse ciclo traz vantagens para todos, pois o di-
nheiro circula na comunidade e fortalece cada membro com 
um trabalho financeiro responsável”, aponta John Sato, supe-
rintendente de Crédito e Risco do Banco Cooperativo Sicredi. 

SAúDE FINANCEIRA
A instituição tem como premissa o relacionamento, isso 

está no DNA de todas as cooperativas de crédito filiadas. 

“Hoje, temos alto grau de detalhamento 
dos dados e uma visão gerencial de toda a 
carteira de crédito. Com isso, o Sicredi vem 
crescendo 20% ao ano” 
John Sato, superintendente de Crédito e 

Risco do Banco Cooperativo Sicredi

pRINCípIOS UNIVERSAIS 
DO COOpERATIVISMO
• Adesão voluntária e livre

• gestão democrática

• Participação econômica dos membros

• Autonomia e independência

• Educação, formação e informação

• Intercooperação

• Interesse pela comunidade
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em destaque SICREdI

Trabalhar os dados de maneira rápida e eficiente, com 
uma base forte de análise, foi uma quebra de paradigma 
para o Sicredi. O projeto analítico teve início no final de 
2010 e o término da implementação está previsto para 
este ano. Ao chegar no Sicredi, Sato ajudou a criar os ali-
cerces básicos para uma construção da área de gestão de 
risco. O SAS foi parceiro tanto em termos técnicos quanto 
em aporte intelectual de consultoria das ferramentas. 

As soluções de inteligência analítica do SAS propor-
cionaram aos gestores uma visão da saúde do negócio, 
desde análise do perfil do associado a níveis de inadim-
plência e provisionamento de crédito. “A ideia é deixar 
transparente para as cooperativas a possibilidade de con-
tar com relatórios claros e objetivos e com alto grau de 
detalhamento, a fim de indicar os riscos da aprovação de 
um crédito. É importante contar com uma plataforma ana-
lítica para uma melhor gestão desses processos”, conta.

De acordo com John Sato, as soluções se encaixaram 
nos processos do Sicredi e mostraram para as coopera-
tivas a importância da informação do associado, desde a 
data de nascimento aos dados mais críticos. “A iniciativa 
do projeto mostra para as cooperativas a essência da ava-
liação da carteira de crédito, pois se uma informação está 
incorreta ela pode barrar a oportunidade de um associado 
obter um crédito, por exemplo”, diz o executivo.

para melhorar esse processo, foram criados vários 

INADIMpLÊNCIA DE qUASE 0%

Referência na geração de emprego e renda na região, a unidade de atendimento da Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri PR, em Maripá, 

no extremo oeste do Paraná (a 580 km de Curitiba), tem taxa média de inadimplência da carteira de crédito geral próxima de 0%. A 

equipe desenvolve ações específicas, que começam a partir da demanda do associado e vão até a quitação do débito. 

Uma delas é a educação financeira. Ao fornecer orientação ao associado, os gerentes incentivam a aplicação de parte dos lucros. A 

área de análise de crédito auxilia ao apontar como a operação poderá agregar renda ao associado. Cooperativas e empresas parceiras 

nos projetos oferecem orientação técnica, o que dá segurança para a operação.

bancos de dados com histórico de crédito, cadastro, in-
vestimento e outras frentes, a fim de fazer uma mode-
lagem de baixo ou alto risco, de acordo com o perfil 
do associado. Além disso, o Sicredi também lançou um 
produto pré-aprovado de crédito para pessoas físicas e 
jurídicas (projeto piloto focado em empresas de pequeno 
porte), o que acelera o processo de contratação e reduz 
os custos. Aliás, a economia é exemplo de eficiência 
operacional, continua Sato, pois as despesas em cada 
operação de crédito são muito altas e contando com um 
serviço de modelagem em uma operação pré-aprovada, 
os custos se tornam mais baratos e proporcionam mais 
agilidade na concessão.

“Como temos muitos produtos bancários disponíveis 
para nossos associados, podemos fazer mais negócios 
com menos riscos. Hoje, temos alto grau de detalhamen-
to dos dados e uma visão gerencial de toda a carteira 
de crédito, ao contrário do antigo cenário, que era uma 
visão mais macro. isso contribui para que o Sicredi cres-
ça 20% ao ano”, aponta Sato.

 
MARGENS pARA O FUTURO

A instituição deve finalizar o processo de implemen-
tação do projeto tecnológico em dezembro de 2013. En-
tretanto, o uso pleno das soluções passará por uma 
fase de maturação. A previsão é que até 2015 toda 
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*pRESENçA DO SICREDI NO BRASIL

a área de crédito esteja consolidada com as novas 
ferramentas analíticas. “As soluções são muito flexí-
veis, os usuários não precisam acionar a equipe de 
Ti para obter um dado, todas as informações estão à 
disposição”, completa Sato.

Os ciclos de planejamento estratégico do Sicredi 
passam por três fases: Maximização do core, no pe-
ríodo de 2011/2012, na qual a instituição teve como 
objetivo revisar o modelo operacional. processos pas-
saram a ser sistêmicos para garantir a sustentabilidade 
no crescimento dos negócios.  A estratégia de expan-

são nos mercados atuais, para os períodos de 2012 a 
2014, tem como meta aumentar a presença em municí-
pios onde o Sicredi está presente, além de aproveitar as 
oportunidades de crescimento nessas cidades. Hoje, o 
Sicredi  é a única instituição financeira presente em 235 
municípios brasileiros, de acordo com o último levan-
tamento do Banco Central do Brasil. A atuação nessas 
cidades fomenta a inclusão financeira e contribui para 
estimular as economias locais. Além disso, para 2014 e 
2015, entre as metas do Sicredi está crescer em novos 
estados, municípios e segmentos brasileiros. z

*os dados são do Relatório de Sustentabilidade de 2012
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REnAto fIoRInI

* líder da prática de Riscos do SAS

oPiniÃo

A
tualmente temos acesso a 

novas tecnologias que ace-

leram, facilitam e por conse-

quência impactam em nossa 

forma de viver. O mesmo se aplica às 

novas soluções de software de ges-

tão de risco. Qual é o valor de realizar 

cálculos e obter resultados mais rapi-

damente?  Qual é a diferença entre 

obter um resultado de uma posição 

de risco de mercado ao final da tarde, 

assim que o mercado fecha ou na ma-

nhã seguinte? A princípio, a diferença 

é pequena se nada mais for alterado.

O grande diferencial está no po-

tencial de alteração em nossos mo-

delos de negócio. Se estes mesmos 

resultados puderem ser utilizados 

assim que gerados e disponibilizados 

quase em tempo real, teremos um ga-

nho de perspectiva e a possibilidade 

de mudar os negócios. Ou seja, nesta 

situação, se ao invés de se calcular a 

posição de risco de mercado no fim 

do dia este cálculo for realizado vá-

rias vezes ao longo do dia, o banco 

poderá redefinir sua estratégia frente 

a acontecimentos adversos.

Não só a posição do banco como um 

todo, mas de cada trader consideran-

do efeitos de correlações calculadas 

dinamicamente entre os ativos.  Essa 

abordagem não se limita às aproxi-

mações de cálculo assumindo que 

os retornos de todos ativos possuem 

distribuição normal. De fato, para 

muitos ativos os cálculos apropria-

dos são realizados com algoritmos 

intensivos em processamento com 

simulações de Monte Carlo.

É imediata a percepção de tal ha-

bilidade em uma situação de crise na 

qual, assim como em 2008, os mer-

cados colapsavam e o circuit break 

era ativado na bolsa. Temos alguns 

poucos minutos até que os merca-

dos abram novamente e muitas deci-

sões a fazer: O que vender primeiro? 

Quais ativos manter? Até qual valor? 

Quais possuem estratégias de hegde 

adequadas? Devemos comprar algo? 

Esta agilidade traz um diferencial 

e a possibilidade de orquestrar e exe-

cutar uma estratégia coerente na ins-

tituição financeira ao invés de ações 

sem planejamento motivadas basica-

HigH Performance risk aPlicado 
ao risco de mercado e alm

mente pelas emoções do momento. 

Naturalmente, tal habil idade 

não se mostra relevante apenas 

em momentos de crise. Com maior 

velocidade e precisão nos cálculos, 

os bancos podem operar com um 

colchão de liquidez menor e assim 

buscar maior rentabilidade.

 

High performance aplicado ao 
risco de crédito

A utilização de modelos preditivos já 

é amplamente utilizada para identificar 

potenciais bons pagadores. Em um pri-

meiro momento, é difícil imaginar como 

tecnologias de alta performance podem 

contribuir para a gestão de crédito. Afi-

nal, não são necessários muitos regis-

tros para desenvolver um bom modelo 

preditivo. Com técnicas amplamente 

conhecidas de amostragem, é possível 

extrair de uma grande população uma 

amostra representativa que pode facil-

mente ser modelada em um laptop.

Novamente, as tecnologias de 

alta performance fazem a diferença 

ao permitir uma alteração no modelo 

de negócios. isto passa por compre-

Recursos com maior velocidade nos cálculos e gerenciamento de 
riscos geram vantagem competitivas para as instituições
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ender que desenvolver um bom mo-

delo preditivo não basta. É importante 

conseguir implantar rapidamente este 

modelo rapidamente na operação, 

escorando propostas de crédito com 

dados atualizados e com frequência. 

Este tempo entre preparar os da-

dos para modelagem, desenvolver o 

modelo preditivo, validar o modelo e 

implantá-lo na operação é conhecido 

como ciclo de modelagem.

Atualmente os maiores Bancos 

Brasileiros apresentam ciclos de mo-

delagem entre nove e dezoito meses. 

isso significa que, após identificar que 

um modelo precisa ser substituído, 

alguns bancos Brasileiros demoram 

mais de um ano para fazê-lo. São 

mais de 12 meses executando um 

modelo de qualidade inferior e so-

frendo com taxas de inadimplência 

mais altas do que seria possível com 

processo mais eficiente.

pudemos observar nos últimos 

semestres alterações na conjuntura 

Brasileira. Com alterações nos pata-

mares de juros, no patamar do câm-

bio, no endividamento das famílias e 

outras características, modelos pre-

ditivos antigos podem não ser mais 

adequados. É natural que haja este 

decaimento da capacidade preditiva, 

mas alterações na conjuntura ace-

leram este processo. É importante 

conseguir reagir rapidamente e de-

senvolver e implantar novos mode-

los preditivos adequados a esta nova 

realidade. Com tecnologias de alta 

performance a automação é possível 

reduzir este ciclo para três meses.

Além de implementar os modelos 

mais eficientes rapidamente, estes 

precisam ser executados com a in-

formação mais atualizada possível e 

com maior frequência. Assim, scores 

obtidos com modelos de behaviour, 

por exemplo, são rapidamente sensi-

bilizados por alterações recentes no 

comportamento dos clientes. isso per-

mite uma ação preventiva do banco, 

evitando a inadimplência, e a preci-

ficação adequada dos empréstimos.

Mesmo o desenvolvimento de 

modelos pode ser auxiliada por tec-

nologias de alta performance. Torna-

-se possível testar um maior número 

de combinação de variáveis explicati-

vas em um mesmo intervalo de tempo 

com um maior volume de registros. 

Funcionalidades de documentação 

automatizada facilitam o processo 

de validação e auditoria dos modelos.

portanto, a velocidade de pro-

cessamento, desenvolvimento de 

modelos preditivos, monitoramento 

automático de modelos, promoção 

automatizada de modelos para pro-

dução e o consequente  encurtamen-

to do ciclo de vida do processo de 

modelagem permite que tenhamos  

modelos altamente precisos a todo o 

momento para todos os segmentos. 

Não se trata de técnica estatística 

inovadora. Trata-se de ter o melhor 

modelo conhecido até então sempre 

em produção. Aos primeiros sinais 

de divergência, a substituição deste 

por outro mais adequado.

As novas tecnologias nos habili-

tam a tanto. gostaria de saber como 

o SAS pode viabilizar esta agilidade? z
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em Pauta EntREVIStA ClÁUdIo SAko

Os bancos de varejo estão enfrentando vários desafios 
de crescimento e lucratividade. O cenário econômico, 
as pressões por margens, a redução do spread no 

Brasil e a menor fidelidade dos clientes são alguns dos fatores 
que afetam o desempenho dos bancos e colocam em xeque 
a eficiência operacional. Diante desse cenário, Cláudio Sako, 
superintendente de Marketing Analítico de Cartões e Adqui-
rência do Santander, fala com exclusividade para a SASCOM 
como os bancos estão lidando com esses desafios.

SASCOM: Chegou o momento das áreas de CRM e Co-
nhecimento do Cliente terem uma exposição e relevância 
aumentadas nas instituições? De que maneira?

Cláudio Sako: A maior mudança está na atitude dos 
consumidores, pois eles querem mais transparência nas 
relações comerciais e hoje têm fortes aliados, como o 
Banco Central e órgãos de defesa do consumidor. As 
áreas de CRM têm um papel muito importante, mas que 
também exige uma mudança na forma como interpretam 
os dados dos clientes para gerar novas estratégias de 
relacionamento, este é um grande desafio. Quem conse-
guir fazê-lo terá uma ferramenta poderosa para garantir 
a relevância e consistência nos processos, entregando 
melhor experiência de consumo e assim construindo re-
lações mais duradouras.

SASCOM: Como você entende que Marketing e CRM 
podem ajudar as instituições a serem mais eficientes?

Cláudio Sako: Tenho certeza que podemos ajudar a 
melhorar o dimensionamento das centrais de atendimento, 
alocação da força de vendas, utilização de canais eletrô-
nicos e mídias de menor custo. Além disso, podemos criar 
planos de ações para redução de reclamações e aperfei-
çoar modelos de cross sell e up sell de produtos e serviços. 

SASCOM: Qual a sua visão a respeito da realidade 

EFICIÊNCIA ColABoRAtIVA

multicanal e do crescimento da utilização de celulares, 
internet e redes sociais nas transações bancárias?

Cláudio Sako: precisamos ir além de disponibilizar 
tudo em todos os canais. É importante compreender e nos 
adequar às limitações de cada interface ou dispositivo. É 
necessário ter uma revisão dos processos existentes para 
a contratação de um produto ou serviço, caso contrário, a 
experiência do cliente será mais negativa do que positiva.

SASCOM: Como as instituições podem preparar as 
suas áreas de atendimento e relacionamento para lidarem 
com as reclamações e interações por meio do Twitter? 

Cláudio Sako: Esta tendência é dada pelos próprios 
clientes e as empresas não poderão ignorá-la. Os consumi-
dores querem ver seus problemas resolvidos e, na maioria 
dos casos, quando um consumidor compartilha com sua 
rede de amigos, é porque já tentou usar os canais con-
vencionais e a resposta não foi satisfatória. Não podemos 
apenas adaptar o que já existe, a integração de canais é es-
sencial para haver continuidade e consistência na conversa.

 SASCOM: A convergência entre Big Data e Analytics 
se mostra como forte tendência. Que tipo de inovação 
pode ser possível para o setor CRM e Database Marketing 
trabalhar a criação de valor para bancos e clientes?

Cláudio Sako: Vejo um ambiente muito mais colabora-
tivo. poderíamos romper o modelo atual das relações co-
merciais e criar uma nova geração de produtos e serviços. 
As opiniões compartilhadas nas redes sociais sobre uma 
empresa poderiam ser utilizadas no processo de aprova-
ção de crédito, por exemplo.  

SASCOM: Quais são as tendências em relacionamento 
com clientes de bancos de varejo? 

Cláudio Sako: Eu apostaria em personalização, inte-
ratividade e excelência de execução. z

Cláudio Sako, superintendente de Marketing Analítico de Cartões e Adquirência do Santander, 
fala com exclusividade sobre os desafios do setor bancário






