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Consumidor se queixa de demora na avaliação de crédito nas compras on-line por
empresas terceirizadas
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* - André Mello

Cartão de crédito ao lado do computador,

site acessado, produto e forma de

pagamento escolhidos, pedido feito. No dia

seguinte, no entanto, a ligação de uma

empresa terceirizada em análise de crédito

ou um e-mail diz ao consumidor que a

compra não pode ser feita por “discrepância

de dados”. A cena, mais comum do que se

imagina, retrata um problema recorrente no

comércio on-line no Brasil — a deficiência
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na análise de risco de crédito, o que

representa frustração para o consumidor,

prejuízo para o lojista e a administradora de

cartões.

O carioca Flávio Chaves é um dos

consumidores frustrados com o trabalho de

algumas dessas empresas. Cliente habitual

de sites, como o Pão de Açúcar, reclama das

checagens feitas pelas companhias

terceirizadas.

— Tenho o hábito de comprar nos sites de

madrugada, quando acontecem várias

promoções. Por diversas vezes já fiz pedido

de compra, negado no dia seguinte por uma

dessas companhias, que alegam

“divergências de meus dados” e

impossibilitam a transação. É um absurdo,

porque não tenho meu nome inscrito nem

na Serasa, nem no SPC (Serviço de Proteção

ao Crédito). Uma dessas empresas, a

Clearsale, sempre que checa meus dados,

traz informações de meus endereços antigos

e informações pessoais há mais de dez anos.

Elas vetam a compra sem sequer consultar a

administradora de cartão — desabafa

Chaves.

Rafael Lourenço, diretor de Inteligência da

Clearsale — empresa que opera desde 2001

e que detém cerca de 80% desse mercado no

país — explica, com relação à reclamação de

Chaves, que as checagens telefônicas fazem

parte da estratégia de segurança da

empresa:

— Quando um funcionário liga e pergunta

sobre o último endereço, isso não significa

que estamos com o banco de dados

desatualizado. É uma forma de cruzar

informação. Um fraudador pode até saber o

endereço atual do consumidor, mas

dificilmente saberá o anterior.

Segundo Lourenço, as negativas são uma

proteção ao bom consumidor. Ele destaca

que os riscos de fraude no comércio

eletrônico são muito maiores do que nas

lojas físicas, daí a preocupação em checar a

autenticidade do comprador.
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O diretor da Clearsale explica que o trabalho

de análise mede etapas, como o tempo de

autorização de resposta (para autorização ou

não). Na Clearsale, diz, de 70% a 90% das

análises são feitas de forma automática,

enquanto o restante requer análise

individual, que inclui confirmação de

informações por e-mail e telefone, o que

leva, em média, de 24 a 48 horas. O banco

de dados da empresa tem informações de

cerca de mil lojas. Entre os clientes estão

Americanas.com, Shoptime, Novapontocom

(Ponto Frio, Casas Bahia e Eletro),

Magazine Luiza, Ricardo Eletro e Walmart.

DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE

NEGATIVA

Além da dificuldade na aprovação de crédito,

o consumidor, às vezes, tem que ter

paciência para receber sinal verde. A carioca

Fabíola Dantas Soares teve de esperar mais

de três dias para ter aprovada a compra de

uma escrivaninha no site das Casas Bahia.

Segundo ela, o produto só foi entregue após

uma semana, uma vez que a empresa usa a

data da aprovação para marcar o prazo da

entrega, geralmente, de cinco dias úteis.

— Tenho o hábito de fazer compras pela

internet, e o pagamento é aprovado quase

instantaneamente quando feito por cartão

de crédito. Vi várias reclamações citando o

mesmo problema — conta Fabíola.

A Nova Pontocom, que responde pelas

Casas Bahia, afirma que um de seus

objetivos é propiciar ao cliente a melhor

experiência de e-commerce e que cada

análise de crédito é tratada individualmente.

Para a economista do Instituto de Defesa do

Consumidor (Idec) Ione Amorim, o assunto

é complexo e envolve mais do que a simples

aprovação ou negativa de crédito. Segundo a

economista, a questão exige a adequação

das companhias à Lei do Cadastro Positivo,

criada em 2013, e às regras do Arranjo dos

Pagamentos Eletrônicos. A primeira ainda

não tem definido um órgão responsável pela

fiscalização, a segunda é acompanhada pelo

Banco Central.
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— O consumidor tem o direito de ser

informado sobre os motivos por que seu

crédito foi negado. Outra questão

importante é regular até onde as empresas

podem dispor e compartilhar dados pessoais

do consumidor, o que pode ameaçar o seu

direito constitucional sobre privacidade de

dados — ressalta Ione.

Para a economista do Idec, a terceirização

precisa ser feita com transparência. Ione

lembra que as próprias administradoras de

cartão dispõem de mecanismos de proteção

contra fraudes. E cita o caso recente de um

banco que enviou um SMS ao cliente, às 4h,

pedindo a confirmação se ele comprava uma

passagem aérea on-line naquele momento.

Especialistas dos setor destacam que a

montagem de uma estrutura de análise de

crédito exige especialização e alto custo de

operação, daí a abertura de nichos de

mercado para o surgimento de companhias

que analisam esse risco. As preocupações se

justificam, tanto para o lojista quanto para

as próprias administradoras de cartão,

dizem.

Levantamento da Serasa Experian revela

que, no Brasil, as fraudes totalizaram R$ 2,3

bilhões em 2013, dos quais R$ 1,2 bilhão em

tentativas off-line, mais conhecidas como

roubo de identidade digital, cerca de R$ 500

milhões em e-commerce e R$ 600 milhões

em internet banking. No país, 30% dos

usuários de cartões já sofreram alguma

fraude, o que torna o Brasil o quinto país no

ranking mundial desse tipo de golpe, atrás

de Estados Unidos, México, Emirados

Árabes e Reino Unido.

TERCEIRIZAÇÃO: NÃO SÓ PELO CUSTO

Apesar das fraudes, os números do e-

commerce no país vêm crescendo nos

últimos anos. Segundo o relatório

WebShoppers da Camara-e.net, as vendas

passaram de R$ 18,7 bilhões em 2011 para

R$ 28,8 bilhões em 2013. E a previsão de

crescimento para este ano é de 20%.
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Segundo o superintendente de Informações

sobre Consumidores da Serasa Experian,

Vander Nagata, no Brasil o maior número

de tentativas de fraude ocorre na internet,

pelo furto de números do cartão.

— Muitas vezes, o consumidor não sabe que

seu cartão foi clonado e só vai dar conta

disso quando baterem as compras em seu

extrato. As empresas que fazem análise de

risco de crédito têm investido muito em

automação de processos, mas, mesmo

assim, algumas triagens mais finas precisam

ser feitas — diz Nagata.

Para ele, uma boa análise de crédito leva em

conta fatores como valor da compra,

histórico do consumidor, limite do cartão,

índice de endividamento.

O sócio-diretor da iSetor, Erik Krulikowski,

diz que não se pode culpar a terceirização de

empresas pelas falhas no processo de

aprovação de uma compra:

— A terceirização não pode ter como foco

principal a redução de custo. É preciso que

as empresas façam estudos regulares e

mensurem a quantidade de tentativas de

crédito negadas e suas causas, para

identificar se esse número está na média do

mercado.
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