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RESUMO  

Sabe-se que há um crescente interesse do brasileiro no mercado financeiro, principalmente entre os jovens de 16 a 25 anos, 

os quais em 2018 representavam 3% do total de investidores na Bolsa de Valores e atualmente representam 10%. Dentre as 

prerrogativas deste avanço, destaca-se a extensa gama de conteúdo de forma simples e instantânea sobre aplicações 

financeiras em veículos de fácil acesso, reforma da previdência privada e a baixa histórica da taxa básica de juros da economia 

nacional, fazendo com que outros tipos de aplicações sejam mais atrativos. Os Fundos de Investimento em Direitos 

Creditórios (FIDCs) também são modalidades de aplicação, no qual a maior parte de seus recursos é destinada à aquisição de 

direitos creditórios. Em virtude da pandemia COVID-19, segundo estudo publicado pela FGV, um de seus efeitos foi a queda 

abrupta da atividade econômica a partir de março de 2020. O objetivo geral deste estudo é a aplicação do método DMAIC 

Definir (Define), Medir (Measure), Analisar (Analyze), Melhorar (Improve) e Controlar (Control), para a análise do impacto 

da pandemia do COVID-19 no índice de Provisionamento de Devedores Duvidosos (PDD) da carteira de recebíveis de um 

FIDC localizado no estado de São Paulo. Analisando um montante de 2,3 milhões de Reais nos períodos pré, durante e pós 

pico da pandemia do COVID-19 através das ferramentas SIPOC, Gráficos, Cinco Porquês, Diagrama de Causa e Efeito e 

5W2H foi possível elaborar um plano de ação com sugestões de melhoria contínua específicas para este segmento. Através 

deste estudo foi possível constatar os benefícios da aplicação de ferramentas de melhoria contínua no setor de serviços 

financeiros para análises estratégicas. 

Palavras-chave: Fundo de Investimentos; COVID-19; método DMAIC. 

 

Abstract: It is known that there is a growing interest of the Brazilian in the financial market, especially among young people 

aged 16 to 25, who in 2018 represent 3% of the total investors on the Stock Exchange and currently represent 10%. Among 

the prerogatives of this advance, we highlight the extensive range of content in a simple and instantaneous way about financial 

investments in easily accessible vehicles, reform of private pension plans and the historical low of the basic interest rate of 

the national economy, causing other types applications are more attractive. Credit Rights Investment Funds (FIDCs) are also 

investment modalities, in which most of their resources are used to acquire credit rights. Due to the pandemic COVID-19, 

according to a study published by FGV, one of its effects was the abrupt fall in economic activity from March 2020. The 

general objective of this study is the application of the DMAIC method Define, Measure, Analyze, Improve and Control, for 

the analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the Doubtful Provisioning Index (PDD) of the receivables portfolio 

of a FIDC located in the state of Sao Paulo. Analyzing an amount of R $ 2.3 million in the periods before, during and after 

the peak of the COVID-19 pandemic using the SIPOC, Graphs, Five Whys, Cause and Effect Diagram and 5W2H tools, it 

was possible to develop an action plan with suggestions continuous improvement for this segment. Through this study it was 

possible to see the benefits of applying continuous improvement tools in the financial services sector for strategic analysis. 

Keywords: Investment Fund; COVID-19; DMAIC method. 
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INTRODUÇÃO 

O ambiente globalizado reflete o interesse do brasileiro no mercado financeiro. Impactado pelo 

acesso às informações na palma das mãos de forma simples, instantânea e segura, sua crescente 

participação tem grande enfoque nos jovens entre 16 e 25 anos, que se em 2018 representavam 3% dos 

investidores na Bolsa de Valores (B3), hoje possuem representatividade de 10% do total, segundo 

pesquisas realizadas pelo Valor Investe. 

O aumento desta participação se deve, principalmente, a três fatores: conteúdo massivo sobre 

aplicações financeiras em canais do YouTube, a Reforma da Previdência (que expõe a necessidade do 

jovem a pensar em sua poupança) e a queda da Taxa Selic (taxa básica de juro da economia nacional), 

que hoje em sua mínima histórica, tornou-se a opção de aplicação menos rentável. Segundo Alexandre 

Espírito Santo, economista e professor do IBMEC-RJ, estes mesmos jovens tendem a optar por 

investimentos mais conservadores, como o Tesouro Direto e Títulos de Renda Fixa como os CDBs. 

Já os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), regulados pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), podem ser conceituados como: 

     “[...] Um tipo de aplicação em que a maior parte dos recursos é destinada à aquisição 

de direitos creditórios. Os direitos creditórios vêm dos créditos que uma empresa tem a receber, 

como duplicatas, cheques, contratos, aluguel e outros. O direito de recebimento deste crédito é 

negociável, a empresa o cede a terceiros e isso é feito por meio de um FIDC” (BLEY et al., 2016, 

p.50).   

 

No regulamento de cada FIDC, costuma-se enfatizar que a solvência dos devedores é fator 

primordial para a distribuição de rendimentos, e que pode ser afetada por fatores macroeconômicos, 

provocando assim, hipótese de perdas patrimoniais. Em virtude da pandemia COVID-19, segundo o 

estudo publicado pela FGV, um dos efeitos foi a queda abrupta da atividade econômica, em ambiente 

nacional, (identificou-se uma queda de 33% na bolsa de valores em um período de 01/01/2020 a 

17/04/2020), portanto, nesta ocasião serão estudados apenas os recebíveis em atraso desta carteira de 

títulos. 

O resultado negativo consequente da inadimplência dos direitos creditórios é refletido em um 

índice chamado de Provisionamento de Devedores Duvidosos (PDD), um dos maiores indicadores de 

saúde financeira de um FIDC. 

Diante dos fatos abordados, um FIDC deve adotar rotinas de gestão que sejam eficientes na melhoria 

contínua de seus processos, para evitar crescimento do índice PDD e alcançar melhores resultados e 

ganhos monetários. Entretanto, a literatura carece de aplicações de métodos visando a melhoria de 

processos neste segmento da economia. 

Segundo Rotondaro (2008), reflexo de exigências cada vez maiores em termo de qualidade do 

mercado, o Seis Sigma vem se mostrando uma ferramenta importante na condução de negócios, pois 

possui uma metodologia própria de tornar uma empresa eficaz naquilo que faz, atingindo ótimos níveis 
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de qualidade.  

 Lélis (2018) acrescenta que a implantação do Seis Sigma é realizada quando colocamos em prática 

projetos de melhoria baseados em um método chamado DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 

Control). Em cada uma destas etapas do DMAIC, podemos usar ferramentas estatísticas diferentes, de 

acordo com as necessidades do processo em que estamos trabalhando. 

Diante do que foi mencionado, este estudo tem como objetivo responder ao questionamento: como 

a Pandemia do COVID-19 impactou na inadimplência da carteira de recebíveis deste Fundo de 

Investimento, e como o DMAIC pode favorecer uma melhor visualização e redução destes impactos?  

Dessa forma, esta pesquisa trata-se da aplicação da metodologia de melhoria de processos Seis 

Sigma, por meio do DMAIC, a fim de otimizar a carteira de recebíveis de um Fundo de Investimento 

localizado no estado de São Paulo. 

Este artigo contribui para a área acadêmica em um tema relevante dentro do atual cenário, 

demonstrando como as metodologias em questão podem ser aplicadas em diversos segmentos da 

economia. Além disso, esse artigo contribui para o mercado financeiro em geral, que vem sofrendo com 

os índices de inadimplência causados pelo COVID-19. No entanto, é importante ressaltar que está 

limitado a um estudo de caso único, não podendo, assim, ser generalizado a qualquer Fundo de 

Investimento. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E FRAMEWORK 

Na Figura 1, é apresentado o framework da pesquisa, onde ficam explícitas as relações entre os 

constructos COVID-19, Seis Sigma e FIDC. 

 
Figura 1. Framework da hipótese de pesquisa. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

SEIS SIGMA 

Seis Sigma é um programa de melhoria contínua que surgiu na Motorola no final da década de 

1980, esse modelo proporcionou ganhos elevados e prêmios de qualidade à empresa (CLETO E 

QUINTEIRO, 2011). Neste contexto, considera-se o Seis Sigma um método preciso e eficiente para 

apoiar o desenvolvimento de um sistema de gestão integrado da qualidade em qualquer negócio 
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(GEORGE, 2002), através da melhoria da qualidade de processos e produtos e consequente aumento da 

satisfação dos clientes, levando em conta todos os aspectos importantes de um negócio (WERKEMA, 

2004, p. 37). Isso ocorre, pois, seu foco principal é redução da variação nos processos, eliminando assim, 

os defeitos ou falhas nos produtos e serviços (LINDERMAN et al., 2003). Esta metodologia de gestão, 

busca a constante melhora expressiva da performance e lucratividade das empresas de qualquer setor de 

atividade (HAHN et al., 2000).  

Foi identificado o aumento de publicações na literatura dedicadas à aplicação dessas ferramentas 

no mercado financeiro (GEORGE, 2003; HAYLER e NICHOLS, 2006). Segundo Antony (2008), essa 

tendência ocorreu dada a importância desses setores para o desenvolvimento econômico de qualquer 

país. 

A aplicação do Seis Sigma, nos diversos cenários, ocorre com o apoio de uma série de ferramentas 

para a identificação, análise e solução de problemas, com acentuado embasamento na coleta e tratamento 

de dados, e com suporte estatístico (HONG; GOH, 2003). Uma vez que a característica mais marcante 

deste programa é a utilização de estruturas estatísticas. Isso se dá com o uso intensivo de ferramentas 

específicas e a sistemática análise da variabilidade dos dados (CARVALHO; PALADINI, 2005). 

 

DMAIC 

O programa Seis Sigma utiliza ferramentas estatísticas com aplicação de métodos para encontrar 

as causas raízes dos problemas, eliminá-los ou melhorá-los e mantê-los após efetuada a mudança 

(LUCAS, 2002; PANDE, NEUMAN e CAVANAGH, 2001). O DMAIC integra o programa, pois garante 

uma sequência ordenada, lógica e eficaz no gerenciamento dos projetos, tendo como finalidade 

identificar, quantificar e minimizar as fontes de variação de um processo, bem como, sustentar e melhorar 

o desempenho deste processo após seu aperfeiçoamento, deste modo a aplicação deste programa traz 

uma confiabilidade e precisão na execução dos projetos realizados nas empresas (SCATOLIN, 2005). 

Lucas (2002) coloca o DMAIC como uma estratégia de ruptura (breakthrough strategy) que 

fornece ao processo de melhoria uma forma organizada de ação, com técnicas específicas para cada uma 

de suas fases, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Fases da ferramenta DMAIC. 

FASES DESCRIÇÃO 

1 º Definir 
Formação do time, especificação do problema e determinação de métricas para 

identificar o impacto do problema, e documentar melhorias quando o problema for sanado. 

2 º Medir 
Estuda do processo e efetua medições associadas ao problema. O time faz mapas dos 

processos e, deste modo determina causas potenciais para o problema. 

3º Analisar 
O time determina a causa real do problema. São aplicadas ferramentas estatísticas para 

compreender as relações entre as causas e efeitos. 
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4º Melhorar 
O time implanta mudanças para melhorar a performance do processo, e monitora o 

processo para identificar as melhorias obtidas. 

5º Controlar O time implementa métodos para controlar futuras variações de processo. 

Fonte: Adaptado de Sleeper (2006). 

Cada fase do DMAIC utiliza métodos e técnicas exclusivas para determinar, de modo quantitativo, 

quais são as variações e quais estratégias devem ser adotadas para realizar a diminuição das mesmas. A 

seguir os métodos utilizados no estudo de caso citado neste artigo. 

5W2H: esta ferramenta proporciona a organização de todas as tarefas a serem executadas de forma 

objetiva (Reyes, 2000). De acordo com Werkema (2002) o 5W2H tem como finalidade a definição de 

estratégias de ações elaboradas através das seguintes perguntas, conforme expresso na Tabela 2: 

 

Tabela 2 - A ferramenta 5W2H. 

What? Who? When? Where? Why? How? How Much? 

O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Como? Quanto custa? 

Fonte: Adaptado de Werkema (2002). 

 

Cinco Porquês: é uma técnica simples eficaz na descoberta da causa raiz de um problema. Composta 

por um diagrama, esta ferramenta estabelece as relações de causa e efeito entre os problemas 

(KRAJEWSKI; RITZMAN; EDGERMAN, 2009). Deste modo, através da pergunta “porquê”, a qual 

deve realizar cinco vezes, perguntando o porquê daquele problema, sempre questionando a causa 

anterior, é possível determinar o problema e como ele ocorreu (SLACK et al., 2002). 

 

SIPOC: é um método utilizado no programa Seis Sigma para realizar o mapeamento do processo. O 

SIPOC vem do inglês Supplier (Fornecedor), Input (Entradas), Process (Processo), Output (Saída) e 

Costumer (Cliente). Segundo LIMA (2005), o SIPOC tem a utilidade de mapear as entradas e as saídas, 

verificando a existência de requisitos e se estes estão sendo cumpridos, e é extremamente útil para obter 

uma melhor compreensão do processo. 

 

FIDC 

ASPECTOS GERAIS E DE FUNCIONAMENTO 

Os FIDC's, conforme já abordado anteriormente, são uma modalidade de investimento que, 

segundo Bley et. al. (2016) possuem como objetivo a captação de recursos de terceiros no mercado, via 

investidores, e a consequente aplicação destes investimentos em Direitos de Crédito, oriundos de 
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operações realizadas por seus clientes nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, 

financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil, prestação de serviços, entre outros. Estes Direitos de 

Crédito comprados pelo FIDC referem-se aos créditos que seus clientes têm a receber, como duplicatas, 

cheques, e contratos de aluguel, por exemplo. 

Criados pelo Conselho Monetário Nacional em 2001, os FIDC's surgiram como uma alternativa, 

às empresas nacionais, de acesso ao crédito que não a clássica intermediação financeira praticada pelos 

bancos tradicionais, sabendo que o custo do dinheiro bancário no Brasil é considerado alto, afirma a 

Associação Nacional de Fomento Comercial, a ANFAC. 

Para que o leitor compreenda de forma macro os participantes da cadeia produtiva de um FIDC, a 

2 demonstra fluxograma simplificado de sua estrutura padrão. 

Figura 2 - Como funciona um FIDC. 

 
Fonte: Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multicedentes e 

Multissacados. 

 

É importante ressaltar que o foco deste estudo está direcionado aos agentes denominados 

"Cedentes", "Clientes" e "FIDC" da Figura 2, não cabendo o aprofundamento às outras partes da cadeia.  

O Cedente é o responsável por efetuar a venda de um bem ou uma prestação de serviços, e ceder 

os direitos de recebimento futuro ao FIDC. Assim sendo, o Cliente, também conhecido como "Sacado", 

possui a obrigação de efetuar o pagamento pelo serviço, ou mercadoria adquirida, diretamente ao FIDC. 

 

RISCOS DE CRÉDITO 

O crédito, segundo Silva (2008), consiste na entrega de um bem, ou de um valor presente, mediante 

uma expectativa de pagamento futura. Perera (2013) complementa que o crédito é responsável pelo 

desenvolvimento das nações, e permitiu o surgimento de grandes empresas, como a Ford que em meados 

de 1910, por conta de operações de crédito, pôde vender um milhão de carros por ano. Em contrapartida, 

apesar de seus benefícios, Silva (2008) afirma que, enquanto promessa de pagamento, o crédito cria um 

risco de que o recebimento não ocorra, ou seja, há uma probabilidade, conforme a Figura 2 retrata, do 

Cliente não efetuar o pagamento ao FIDC. O estudo em questão é focado no cenário do não recebimento, 

possivelmente provocados pela pandemia COVID-19, conforme será abordado no decorrer do artigo. 
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PROVISIONAMENTO DE DEVEDORES DUVIDOSOS 

O Provisionamento de Devedores Duvidosos, também conhecido como "PDD", pode ser 

conceituado, segundo Viceconti et. al. (1998), como uma expectativa de perdas que a pessoa jurídica 

possui em virtude da possibilidade de nem todos os devedores, havendo recebimentos a prazo, honrarem 

com seus compromissos de pagamento. Sendo expectativa de perda, tais provisões não podem ser 

medidas com exatidão, e, portanto, possuem caráter estimativo.  

A resolução de número 2.682, originada do Banco Central do Brasil e criada em 21 de dezembro 

de 1999, recomenda que as instituições financeiras classifiquem suas operações de crédito e detenham 

de regras para a constituição do provisionamento para as liquidações duvidosas. Entretanto, o Banco 

Central do Brasil não impõe um modelo específico de PDD a se utilizar, deixando a critério da instituição 

o modelo mais adequado (BRASIL, 1999). 

No Fundo de Investimento em questão, a responsável pela publicação de seu PDD e sua respectiva 

composição de regras é a empresa denominada “Administradora”, conforme Figura 2, e as regras desta 

Administradora para a provisão dos títulos estão expressas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Composição de regras praticadas no PDD. 

FAIXA ATRASO (DIAS) 
APROPRIAÇÃO POR TÍTULO 

(%) 

A ATÉ 5 0,00% 

B 6 A 35 1,17% 

C 36 A 60 11,68% 

D 61 A 90 34,87% 

E 91 A 120 73,39% 

F >120 100,00% 

WOP ("Write-off position") >365 100,00% 

Fonte: elaborada pelos autores. 

 

 

COVID  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) é a doença infecciosa causada pelo novo Coronavírus 

denominado SARS-CoV-2. Os Coronavirus compõem uma família de vírus corriqueiros em espécies de 

animais como camelos, gado, gatos e morcegos e, raramente podem ser transmitidos de animais para 

pessoas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  

Em 12 de dezembro de 2019 houve o primeiro caso oficial de COVID-19 em um paciente 

hospitalizado em Wuhan na China, e assim se iniciou um surto que atingiu aproximadamente 50 pessoas 

da mesma cidade (GRUBER, 2020). Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e, em 11 de março do mesmo ano, 

a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia (OPAS, 2020). 

O primeiro caso oficial do novo corona vírus no Brasil foi em 26 de fevereiro de 2020, em um 

homem de 61 anos com histórico de viagem para Lombardia, Itália (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 
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Deste modo, os governadores dos estados do país adotaram medidas de segurança para impedir o 

alastramento do novo corona vírus, sendo assim, a partir de 17 de março de 2020 alguns estados iniciaram 

o isolamento social suspendendo as aulas de redes de ensino públicas e privadas, fechando setores de 

entretenimento públicos e privados, determinando que funcionários acima de 60 anos deveriam trabalhar 

de casa, foram suspensos o funcionamento de comércios com serviços não essenciais, viagens aéreas, 

entre outras medidas (EXAME, 2020).  

A flexibilização do isolamento social só iniciou em junho do mesmo ano, entretanto, muitas 

empresas / comércios não sobreviveram a este período de 3 meses de isolamento devido a brusca queda 

de seus faturamentos. 

 

SEIS SIGMA NO SEGMENTO DE SERVIÇOS FINANCEIROS 

A maioria das literaturas focadas em gestão da qualidade e filosofias de melhoria de processos são 

direcionadas para a qualidade do produto no setor manufatureiro (ANTONY, 2004). Afinal, a 

metodologia Seis Sigma foi desenhada e projetada para o ambiente de manufatura. Apesar disso, pode-

se adotá-la em um ambiente de serviços, levando em consideração a maior dificuldade desta tarefa, uma 

vez que a qualidade de um produto é objetiva, enquanto a qualidade de um serviço é mais subjetiva 

(SCHLIEPER, 2007). No entanto, segundo Antony (2004), especialistas de qualidade defendem que os 

princípios fundamentais da gestão da qualidade também podem ser implementados, e com sucesso, no 

setor de serviços. Galvani e Carpinetti (2010) reforçam em seu artigo que a utilização da metodologia 

Seis Sigma no setor de serviços é viável e vantajosa, e por meio de uma pesquisa com inúmeros casos 

concluem que, por conta de os processos para o setor de serviços serem menos explorados, apresentam 

mais oportunidades de crescimento e menor complexidade. 

A pressão competitiva de mercado está forçando os bancos, companhias de seguros e tantas outras 

organizações financeiras a melhorar, de forma permanente, seus processos de negócio. O setor de 

serviços financeiros está cada vez mais comprometido com a ideia de processamento eficiente, 

padronização e automatização, o que criou um apetite por metodologias como o Seis Sigma (Heckl et. 

al, 2010), já que está sempre em busca de reduzir custos e aumentar seus lucros. Os serviços financeiros 

são por natureza, em termos de processo, vinculados ao tempo que levam até a entrega do benefício ao 

cliente. A entrada do Seis Sigma neste segmento foca na refinação do processo, utilizando ferramentas 

estatísticas básicas e avançadas (VASHISHTH et. at, 2019). 

Segundo Heckl et. al. (2010),  grandes financeiras americanas como AIG Insurance, American 

Express, Bank Of America, Citigroup, e JP Morgan Chase são exemplos de uso intensivo da ferramenta 

Seis Sigma, sem contar que os provedores de serviços financeiros estão em meio a um processo de 

transformação geral, que sai de organizações tradicionais e burocráticas para organizações orientadas a 

processos. 

 

IMPACTOS DA COVID-19 EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 



201 
 

A pandemia COVID-19 afetou o cenário global de diversas maneiras, e não foi diferente com este 

Fundo de Investimento. Impacto pela inadimplência, pela falta de negócios no mercado, e restrito por 

uma maior incidência de risco de crédito, abaixo estão listados alguns fatores que transparecem o impacto 

em seus números mensais, em uma amostragem de janeiro de 2020 até agosto de 2020. Desta forma, o 

leitor consegue visualizar, e de forma mais intuitiva, o impacto da pandemia sofrido por este FIDC em 

vários índices considerados importantes para este segmento da economia. 

 Patrimônio Líquido 

O Gráfico 1 relata a oscilação do Patrimônio Líquido Total deste FIDC. Nota-se que, de março 

para abril de 2020, houve uma brusca queda de patrimônio, ultrapassando 2 milhões de reais. Isso 

significa, em outros termos, que de um mês para outro a empresa decresceu em 15% de seu total. Este 

fenômeno se deu por conta de saques de valores de terceiros. 

 

 

Gráfico 1 - Impacto da COVID-19 no patrimônio total. 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

 

 

 Volume de compra dos recebíveis 

A compra dos recebíveis é a atividade lucrativa deste segmento, e, conforme o Gráfico 2 

transparece, houve grande impacto nos meses de abril, maio, e principalmente junho de 2020, ou seja, 

estes foram os meses em que o FIDC demonstrou menor apetite de risco ao crédito e receio na compra 

de recebíveis. 

 

 

 

Gráfico 2 - Impacto da COVID-19 no volume mensal de compras de recebíveis. 
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Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 Índice PDD 

O Gráfico 3 relata o crescimento do índice PDD, com acentuado crescimento no mês de abril de 

2020, demonstrando que a carteira de recebíveis foi bastante impactada neste mês em específico. 

Gráfico 3 - Impacto da COVID-19 no índice PDD. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 Evolução do PDD em relação ao Patrimônio Líquido 

Um dos principais índices de segurança para os investidores, seja para os que já possuem aplicação no 

FIDC, ou para os interessados, é a correlação entre o índice PDD e seu Patrimônio Total. Em outras 

palavras, qual o percentual da carteira inadimplente sobre o tamanho total da empresa. O Gráfico 4 

demonstra a evolução deste parâmetro, demonstrando acentuado crescimento a partir dos meses de março 

e abril. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Evolução do índice PDD em relação ao patrimônio líquido. 

 R$-
 R$1.000.000,00
 R$2.000.000,00
 R$3.000.000,00
 R$4.000.000,00
 R$5.000.000,00
 R$6.000.000,00
 R$7.000.000,00
 R$8.000.000,00
 R$9.000.000,00

 R$10.000.000,00

 R$-

 R$100.000,00

 R$200.000,00

 R$300.000,00

 R$400.000,00

 R$500.000,00

 R$600.000,00

 R$700.000,00

 R$800.000,00



203 
 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 Resultado da cota Subordinada Jr. 

Um dos índices mais importantes para um FIDC, o crescimento de sua cota Subordinada Jr. 

(também pode ser entendida como a “cota societária”) é o índice que representa a saúde financeira da 

empresa em sua totalidade. Todos os outros índices anteriormente mencionados se consolidam neste 

indicador. Em outras palavras, quanto o FIDC trouxe de lucro, ou prejuízo, mensal. O Gráfico 5 retrata 

o rendimento da cota societária ao longo de 2020, e, visivelmente, o resultado do COVID-19 na oscilação 

em V do gráfico. 

Gráfico 5 - Reflexo da COVID-19 na cota subordinada do FIDC. 

 
 Fonte: elaborado pelos autores.  

  

Abre-se espaço para comentar, brevemente, sobre um estudo publicado pela SOCOPA 

CORRETORA PAULISTA (importante player do mercado, atua como Administradora de FIDC’s) em 

julho de 2020, acerca de alguns impactos do COVID-19 nos FIDC’s administrados pela mesma. 

O Gráfico 6 trata de aquisições dentro do grupo SOCOPA CORRETORA PAULISTA, ou seja, 

quanto de investimento foi captado, em bilhões, pelos FIDC’s que estão sob a sua gestão, em uma visão 

comparativa entre os meses de 2019 e 2020, dos meses de janeiro a julho. Já o Gráfico 7 aponta a 

aquisição de direitos creditórios em sua performance diária, ou seja, de janeiro até julho, demonstra o 

impacto do valor monetário comprado dos cedentes pelos FIDC’s, diariamente, e utiliza como marcos 

importantes o primeiro caso de COVID-19 no Brasil, o decreto de pandemia no país, e o decreto de 

quarentena no estado de São Paulo. 

Gráfico 6 - Aquisições de investimento por FIDCs administrados pela SOCOPA CORRETORA 
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PAULISTA. 

 
Fonte: Socopa Corretora Paulista. 

 

 

Com base nos fundamentos conceituais apresentados, pode-se definir as proposições a seguir, as 

quais serão utilizadas para guiar as análises e discussões desta pesquisa. 

Proposição 1: Conforme expresso no framework, Figura 1, a pandemia causada pela COVID-19 

afetou negativamente o FIDC deste estudo de caso, aumentando a inadimplência do setor. 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Desempenho de compras de recebíveis diárias por FIDC’s administrados pela SOCOPA 

CORRETORA PAULISTA. 

 

Fonte: Socopa Corretora Paulista. 

  

Proposição 2: Conforme expresso no framework, Figura 1, a Metodologia DMAIC impacta 

positivamente no FIDC ao tentar esclarecer os impactos da COVID-19 em sua carteira e trazer sugestões 

de melhorias processuais. 

METODOLOGIA DO ESTUDO DE CASO 
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A pesquisa foi realizada em um Fundo de Investimento de Direitos Creditórios localizado no estado 

de São Paulo, que não possui metodologias Seis Sigma implementadas em sua rotina. O método de 

pesquisa escolhido foi o do estudo de caso, porque ele é mais adequado quando o objetivo é investigar 

um fenômeno que está sob a perspectiva dos indivíduos e no contexto empresarial. A coleta de dados 

aconteceu por meio de observações e análises de documentos, que são instrumentos de pesquisa mais 

adequados para a coleta de informações de caráter qualitativo e para casos únicos (YIN, 2001).  

O critério para a escolha deste estudo de caso foi a facilidade de acesso ao principal documento de 

análise desta pesquisa, um documento em planilha chamado de "Estoque". Este documento, fornecido 

diariamente pela empresa "Administradora" (conforme a Figura 2) aos FIDC's que estão sob sua gestão, 

é considerado um "retrato congelado" daquela data, e dispõe de todos os dados sobre 100% de sua carteira 

de recebíveis, além de descrever em detalhes todos os títulos que foram comprados e ainda não foram 

liquidados, fornecendo o Nome do "Sacado" (conforme a Figura 2), data de aquisição do recebível, valor, 

taxa de compra, CPF/CNPJ do comprador, CNPJ da empresa que vendeu o recebível, se está 

inadimplente, valor monetário do PDD por faixas, entre outros. 

Apesar da inúmera quantidade de dados fornecidos pelo Estoque, os autores optaram por 

centralizar a pesquisa apenas dentro das faixas D, E, F e WOP ("Write Off Position") de provisionamento, 

por serem as mais prejudiciais ao FIDC (conforme mostra a Tabela 2), além de considerarem inviável a 

análise dentro de todas as características fornecidas, e portanto focaram nas seguintes perspectivas: Tipo 

de recebível, Valor nominal do título, Tipo de pessoa (física ou jurídica), Ramo da empresa inadimplente, 

e Estado do devedor. A pesquisa foi feita a partir do documento Estoque de três períodos distintos no 

ano de 2020: 01 de fevereiro, 01 de maio e 01 de agosto. 

 

ESTUDO DE CASO 

DEFINIR  

Nesta etapa inicial, foi possível definir o montante total a ser analisado, especificando que as faixas 

a serem estudadas serão as faixas D, E, F e WOP (as mais sensíveis para o FIDC e que representam os 

títulos inadimplentes acima de 61 dias, conforme a Tabela 3) e que constituem um valor aproximado de 

2.3 milhões de reais, conforme representa a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Relação das faixas de depreciação com foco nos valores provisionados. 

FAIXA 01/02/2020 01/05/2020 01/08/2020 
TOTAL POR FAIXA NOS 

TRÊS PERÍODOS 

D 

R$ 

35.998,21 R$ 44.690,54 R$ 56.565,55 R$ 137.254,30 

E 

R$ 

3.311,51 R$ 5.664,45 R$ 128.181,32 R$ 137.157,28 

F 

R$ 

443.070,18 R$ 452.834,19 R$ 459.555,50 R$ 1.355.459,87 
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WOP 

R$ 

97.102,15 R$ 195.788,70 R$ 351.683,97 R$ 644.574,82 

TOTAL DAS FAIXAS 

EM UM ÚNICO 

PERÍODO 

R$ 

579.482,05 
R$ 698.977,88 R$ 995.986,34 R$ 2.274.446,27 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Pouco tempo antes do cenário pandêmico se instaurar no país, o FIDC já possuía uma meta de 

diminuir o inchaço de seu índice PDD para a casa do meio milhão de reais. Sabendo que, em 01/02, a 

Tabela 4 aponta que a somatória de suas faixas mais impactantes já compreendia um valor excedente à 

meta, a Tabela 5 aponta as metas e seu descumprimento conforme o avanço da pandemia. 

Tabela 5 - descrição do cenário e meta da empresa. 

DATA 01/02/2020 01/05/2020 01/08/2020 

ÍNDICE PDD R$ 579.482,05 R$ 698.977,88 R$ 995.986,34 

META R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 

GAP R$ 79.482,05 R$ 198.977,88 R$ 495.986,34 

REPRESENTATIVIDADE DO GAP 16% 40% 99% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

MEDIR 

Nesta etapa, a fim de determinar o foco do problema, e utilizando as amostragens da planilha 

Estoque de 01/02/2020, 01/05/2020 e 01/08/2020 com foco nas faixas D, E F e WOP, foi possível coletar 

e estratificar alguns dados, quando em primeiro momento a medição é feita sob comparações de Tipo de 

segmento, conforme os Gráficos 8, 9, e 10 relatam. 

Gráfico 8 – Estratificação por valores de títulos por segmento de mercado no período pré-pandemia. 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 
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Gráfico 9 – Estratificação por valores de títulos por segmento de mercado no período durante o pico da 

pandemia. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Gráfico 10 – Estratificação por valores de títulos por segmento de mercado no período após pico da 

pandemia. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

Em todas as três fases de comparação, há predominância da inadimplência no segmento Comércio, 

além da representatividade de mais do que o dobro do segundo colocado, novamente nas três fases. Desta 

forma, os autores focaram suas próximas análises sobre este segmento em específico, e, nos Gráficos 11, 

12 e 13 puderam visualizar qual a maior incidência de região inadimplente dentro do foco de segmento 

Comércio.  
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Gráfico 11 – Estratificação por valores de títulos do segmento comércio por localização do cedente no 

período pré-pandemia. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Gráfico 12 – Estratificação por valores de títulos do segmento comércio por localização do cedente no 

período durante o pico da pandemia. 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Gráfico 13 – Estratificação por valores de títulos do segmento comércio por localização do cedente no 

período após pico da pandemia. 
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Fonte: elaborado pelos autores. 

 

ANALISAR 

Com base nos dados coletados na etapa Medir, pôde-se identificar que a pandemia afeta 

significativamente o índice de PDD no segmento Comércio do estado do Rio de Janeiro. Nota-se uma 

alta de 16,42% do período pré-pandemia para o período de pico da pandemia, onde ocorreram as 

medidas de isolamento social. Dentro desta carteira de títulos, nenhum outro estado demonstrou 

tamanha crescente de inadimplência quanto o Rio de Janeiro. Deste modo, se esclarece a Proposição 1 

deste estudo: a pandemia COVID-19 afetou negativamente o FIDC. Também se esclarece, 

parcialmente, a Proposição 2: a metodologia DMAIC, até esta etapa, já demonstrou o impacto da 

pandemia em sua carteira de recebíveis, ao explanar - a partir da planilha Estoque - os fenômenos 

ocorridos com o segmento Comércio e com o estado Rio de Janeiro. 

Surge a necessidade de entender de forma mais profunda o processo de compra e análise dos 

recebíveis, não para determinar uma grande causa, pois fica claro que a resposta é a própria COVID-

19, mas para encontrar outras causas que não estejam relacionadas à pandemia (já que não se consegue 

comprovar que 100% da inadimplência é causada pela mesma), e também para embasar a Proposição 

2, que também diz respeito a trazer sugestões de melhorias processuais. A Tabela 6, a seguir, apresenta-

se com este propósito. 
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Tabela 6 - Processo operacional da compra de recebíveis (ferramenta SIPOC). 

S I P O C 

FORNECEDORE

S 
ENTRADA REQUISITOS PROCESSO SAÍDA REQUISITOS 

CLIENTE 

FINAL 

Cliente (cedente) 

Cadastro do 

recebível 

(Cheque, 

Duplicata ou 

CCB's) no 

portal do 

cliente 

Cadastro 

completo, com 

todas as 

informações 

necessárias 

CADASTRO 

DA 

OPERAÇÃO 

Operação 

cadastrada 

em sistema 

Operação 

cadastrada 

idêntica aos 

títulos, com 

valores, 

vencimentos e 

pagadores corretos 

Departame

nto de 

análise de 

crédito 

Departamento de 

análise de crédito 

Análise dos 

títulos 

Lastro do 

sacado/ Cadeia 

produtiva 

condizente / 

Índice de 

concentração/Ve

rificar restrição/ 

Valor 

condizente com 

capacidade 

sacado 

ANÁLISE 

DA 

OPERAÇÃO 

Operação 

analisada 

pelo 

Analista de 

Crédito 

Operação 

analisada 

adequadamente, 

conforme 

requisitos 

Departame

nto de 

análise de 

crédito 

Departamento de 

análise de crédito 

Subir 

documentaçã

o no portal 

de assinatura 

digital 

Todos os 

documentos 

constando no 

portal de 

assinatura 

LIBERAÇÃ

O DO 

CRÉDITO 

DA 

OPERAÇÃO 

PARA O 

CLIENTE 

Document

os 

disponívei

s para 

assinatura 

pelo 

cedente 

Documentos 

devidamente 

assinados 

digitalmente, sem 

ausência 

Cliente 

(cedente) 

com 

dinheiro 

em conta. 

Fonte: cedido pelo FIDC do estudo de caso. 

Visualizando o cenário de inadimplência da carteira de recebíveis deste FIDC, e diante do 

processo operacional que fora exposto na Tabela 6, os autores decidiram focar as próximas etapas no 

Requisito de Entrada do segundo processo, a "Análise da Operação", entendendo ser o mais adequado, 

uma vez que todas as características dos títulos comprados pelo FIDC são analisadas nesta etapa. A 

Tabela 7 expõe as possíveis causas raiz da inadimplência estudada, conforme já mencionado, de 

aproximadamente 2.3 milhões. 

Tabela 7 - Os 5 Porquês das possíveis causas da inadimplência. 

INADIMPLÊNCIA DAS FAIXAS D, E, F E WOP. 

CAUSAS POR QUÊ? POR QUÊ? POR QUÊ? POR QUÊ? POR QUÊ? 

COVID-19 

Afetou o 

poder de 

pagamento 

das empresas 

Forçou a 

queda das 

atividades 

comerciais 

Forçou o 

isolamento 

social 

Por regra da 

Organização 

mundial da 

saúde 

Pandemia 

mundial 

Treinamento 

inadequado ao 

analista 

Necessidade 

quase sempre 

urgente de 

reposição 

Alto 

turnover no 

departamento 

de análise 

Carga de 

pressão 

elevada 

Analistas 

precisam 

realizar 

várias 

operações 

ao mesmo 

tempo 

Número de 

analistas 

menor do que 

o necessário 
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Sistema de 

visualização de risco 

da empresa pode ser 

insatisfatório 

Não existe 

limite de 

concentração 

p/ 

características 

que não 

sejam "por 

cliente" 

Nunca houve 

necessidade  

Nunca houve 

análise 

profunda 

sobre outros 

quesitos de 

inadimplência 

Somente a 

pandemia 

despertou 

esta 

necessidade 

Percebeu-se a 

existência de 

correlação da 

inadimplência 

com outros 

fatores 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

MELHORAR  

A fim de trazer sugestões de melhorias operacionais para o FIDC, e sabendo que algumas causas 

já foram trazidas à tona na Etapa Analisar, segue Tabela 8 com soluções levantadas a partir dos 

problemas já relatados, levando em conta que a ação imediata deriva do 3º Por quê, a verificação de 

extensão deriva do 4º Por Quê, e a ação corretiva do 5º Por quê. 

Tabela 8 - Causa e solução proposta. 

Causa Ação imediata Verificação de extensão Ação corretiva 

COVID-19 

Para todos os Por Quês: palestra sobre enxergar a crise a favor do 

aprendizado dos colaboradores. Treinamento de toda a empresa, para que a 

pandemia não acentue o medo a correr riscos, mas sim no entendimento de a 

desordem econômica pode acontecer novamente, a fim de preparar os 

colaboradores para tomada de decisão em meio ao caos 

Treinamento 

inadequado ao 

analista 

Cessar contato do 

analista com o 

representante comercial 

Analisar possível 

balanceamento de 

tarefas 

Análise de 

automatização dos 

processos ou de 

necessidade de 

contratação de novos 

analistas. 

Sistema de 

visualização de 

risco da 

empresa pode 

ser 

insatisfatório 

Fazer estudo de 

correlação entre as 

empresas que costumam 

causar inadimplência e 

suas características 

Promover treinamento 

de análise específica 

sobre tais características  

Criação de gráfico com 

ferramenta Power B.I 

para análise histórica 

da inadimplência e 

projeção de risco. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

De acordo com as soluções propostas, apresenta-se na Tabela 9 um plano de ação que serve como 

base para um planejamento das ações necessárias para o atingimento da melhoria. Nesta etapa, foi 

possível concluir que a Proposição 2 deste estudo é verdadeira, pois o DMAIC realmente foi hábil a 

sugerir melhorias processuais para o FIDC. 
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Tabela 9 - Plano de ação (ferramenta 5W2H) 

O quê? Quem? Quando? Onde? Por quê? Como? 
Quanto 

custa? 

Análise de 

automatização 

dos processos ou 

de necessidade de 

contratação de 

novos analistas. 

Coordenador 

do 

departamento 

de análise 

A definir 
Sede do 

FIDC 

Número de 

analistas 

parece ser 

menor do 

que o 

necessário 

Contato com 

consultor do 

FIDC para 

auxiliar no 

estudo 

 R$             -    

Criação de 

gráfico com 

ferramenta Power 

B.I para análise 

histórica da 

inadimplência e 

projeção de risco. 

Departamento 

de T.I 
A definir 

Sede do 

FIDC 

Necessidade 

de melhor 

visualização 

histórica da 

inadimplênc

ia 

Colaborador 

de T.I 

realizar 

estudo de 

qual a 

melhor 

forma de 

visualização 

 R$             -    

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

CONTROLAR 

Para que os efeitos das fases do DMAIC sejam mantidos, torna-se necessária a elaboração de um 

plano de controle, conforme apresentado na Tabela 10. 

Tabela 10 - Plano de controle. 

O quê? Como Quem? Frequência Entrega 

Controle contínuo 

da necessidade de 

contratação no 

departamento de 

análise de crédito 

Criação de indicador 

apontamento limite 

máximo de operações 

diárias por analista 

Coordenador do 

departamento de 

análise 

Mensal 

Apresentação de 

resultado todo fim 

de mês 

Análise contínua 

de correlações de 

inadimplência 

Acompanhamento do 

gráfico que será criado 

com a série histórica de 

inadimplência 

Coordenador do 

departamento de 

análise 

Mensal 

Apresentação de 

resultado todo fim 

de mês 

Análise contínua 

dos 

procedimentos 

operacionais do 

analista 

Acompanhamento lado 

a lado do analista, para 

checar procedimentos 

Coordenador do 

departamento de 

análise 

Quinzenal 

Apresentação de 

resultado 

quinzenalmente 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Conforme mencionado, Heckl et. al. (2010) afirma que grandes financeiras americanas são 

exemplos de uso intensivo da ferramenta Seis Sigma, e sabendo que a aplicação do Seis Sigma ocorre 

com o apoio de uma série de ferramentas para a identificação, análise e solução de problemas, com 
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acentuado embasamento na coleta e tratamento de dados (HONG; GOH, 2003), pôde-se observar no 

estudo de caso que o uso da metodologia Seis Sigma, especialmente na forma como o DMAIC  trata e 

expõe os dados, realmente fornece às empresas uma visão analítica do que se propõe a estudar. Este 

fato fica exposto a partir do fenômeno percebido no segmento de comércio do Rio de Janeiro entre 01 

de fevereiro a 01 de agosto (seções 4.2 e 4.3 do estudo de caso), causado pela pandemia COVID-19, 

que, por conta do que fora expresso na Tabela 6, forçou a queda das atividades comerciais por meio do 

isolamento social, causando assim um declínio brusco no poder de pagamento dos comerciantes do Rio 

de Janeiro, fenômeno que ocorreu em meio a um montante de 2.3 milhões de reais e em uma análise de 

mais de 753 linhas distintas de títulos, que só pôde ser sinalizada por conta da aplicação da ferramenta 

DMAIC. O estudo de caso está de comum acordo com o que a academia já têm mostrado em estudos 

anteriores (DELGADO et. al, 2010;  HECKL et. al, 2010; KUMAR et. al, 2008) no que tange o impacto 

positivo de aplicações da metodologia Seis Sigma no mercado de serviços financeiros. 

Apesar de todos os malefícios causados pela pandemia COVID-19, é importante enfatizar que o 

FIDC saiu mais forte de toda a situação, uma vez que pôde refletir sobre sua própria fragilidade, que 

pôde apontar problemas, entender possíveis causas e ainda enxergar soluções para problemas que antes 

da pandemia estavam camuflados mas que já existiam, para assim, melhorar sua estrutura operacional 

e de colaboradores, e se preparar para as próximas e possíveis oscilações decorrentes do mercado 

financeiro. 

 

CONCLUSÃO 

A fim de resgatar o objetivo deste estudo, que é responder ao questionamento: "como a Pandemia 

do COVID-19 impactou na inadimplência da carteira de recebíveis deste Fundo de Investimento, e como 

o DMAIC pode favorecer uma melhor visualização e redução destes impactos?" conclui-se que o objetivo 

foi alcançado, uma vez que as respostas para as perguntas, de forma consecutiva, estão expressas nas 

fases Analisar e Melhorar do DMAIC, com o entendimento sobre a inadimplência refletida no comércio 

do estado do Rio de Janeiro, e nas melhorias sugeridas para as três grandes causas conforme a Tabela 8. 

No decorrer do estudo, as proposições 1 e 2 também confirmaram-se verdadeiras. Uma limitação deste 

artigo, e sugestão para novas pesquisas, é o estudo sobre a inadimplência e declínio do poder de compra 

de outros estados que não somente o Rio de Janeiro, a fim de mensurar o impacto da inadimplência de 

um estado em outros cenários da economia. O conhecimento adquirido neste artigo pode ser aplicado 

para se estudar (de forma independente) a carteira de outros Fundos de Investimento, e para se entender 

quais são os pontos sensíveis deste segmento da economia, quando se diz respeito a uma crise global. 
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