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Resumo - O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar e analisar fatores que 

influenciam a Inadimplência dos clientes nas Empresas. A relevância do tema ocorre em virtude 

que no mercado atualmente competitivo em que se constata um crescente aumento no número de 

clientes Inadimplentes no mercado em geral, as empresas necessitam de políticas de crédito e 

políticas de cobrança eficiente para ajudar a prevenir ou diminuir a Inadimplência. Para isto foi 

construído um roteiro com embasamento nos contextos teóricos dos principais autores da área com 

intuito de desenvolver uma pesquisa compreensiva, destacando cada área Financeira e suas 

atribuições. Do ponto de vista das empresas, o diagnóstico dos fatores que influenciam a 

Inadimplência justifica – se a partir das percepções dos gestores de que a política de cobrança e 

concessão de crédito interfere no desenvolvimento da empresa. 

 

Palavras-Chaves: Administração Financeira. Administração de Contas a Receber. Inadimplência 

 

Abstract - This paper aims to demonstrate and analyze factors that influence the Failure of clients 

in business. The relevance of this issue occurs due to the competitive market today where there has 

been a steady increase in the number of customers defaulting on the market in general, firms need 

credit policies and policies for efficient collection to help prevent or decrease the Default. To this 

was built a script with theoretical foundations in the contexts of the principal authors of the area 

with the aim of developing a comprehensive research, highlighting each area and their financial 
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responsibilities. From a business perspective, the diagnosis of the factors that influence the Default 

justified - if the perceptions of managers of the policy of collection and credit interfered with the 

development of the company. 

 

Key Words: Financial Management. Administration of Accounts Receivable. Default 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudos sobre administração de contas a receber são relevantes para a diminuição e 

prevenção da Inadimplência na empresa, pois a partir do conhecimento sobre esses conceitos é 

possível perceber os fatores que estão afetando o crescimento dos débitos dos clientes e possibilitar 

a criação de soluções para amenizar as conseqüências negativas da Inadimplência. 

A concessão de credito quando efetuada influência no movimento do fluxo de caixa da 

empresa. A política de cobrança serve como ferramenta para a recuperação de credito, e influencia 

no caixa da empresa, pois caso o cliente efetue algum pagamento é registrado como entrada 

diminuindo assim o número de Inadimplência dos clientes com a empresa. 

Este estudo investiga sobre a política de concessão de crédito e políticas de cobrança das 

Empresas, com o intuito de contribuir com melhorias futuras desse processo através da analise dos 

fatores que influenciam a Inadimplência dos clientes no sentido de reavaliar, planejar e 

desenvolver procedimentos para amenizar as Inadimplências. 

O presente trabalho tem o objetivo de demonstrar e analisar fatores que influenciam a 

Inadimplência dos clientes nas Empresas. A relevância do tema ocorre em virtude que no mercado 

atualmente competitivo em que se constata um crescente aumento no número de clientes 

Inadimplentes no mercado em geral, as empresas necessitam de políticas de crédito e políticas de 

cobrança eficiente para ajudar a prevenir ou diminuir a Inadimplência. Para isto foi construído um 

roteiro com embasamento nos contextos teóricos dos principais autores da área com intuito de 

desenvolver uma pesquisa compreensiva, destacando cada área Financeira e suas atribuições. 

Do ponto de vista das empresas, o diagnóstico dos fatores que influenciam a Inadimplência 

justifica – se a partir das percepções dos gestores de que a política de cobrança e concessão de 

crédito interfere no desenvolvimento da empresa. 

O tema tratado no presente estudo reveste-se de importância teórica e prática para a 

academia. Teórica no sentido de pesquisar variados conceitos abordados pelos diversos autores 

especializados no assunto e na prática em analisar a viabilidade da aplicação desses conceitos na 

empresa, podendo a vim contribuir no controle financeiro da mesma. A pesquisa sobre a 

Inadimplência dos clientes na empresa inclui estudos que buscam identificar e compreender os 

fatores que afetam a falta de pagamento. 

 

2 INADIMPLÊNCIA – Um breve histórico 
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 A área de finanças consiste em três especialidades inter-relacionadas: Mercados Monetários 

e de capitais, Investimentos e Administração Financeira. Das três áreas, a mais ampla é 

Administração Financeira, sendo relevantes em todos os setores de negócios. 

 Na década de 1930, durante a depressão, o destaque estava na falência e reorganização, 

liquidez empresarial e regulação do mercado de títulos. Nos anos de 1940 e início de 1950, as 

finanças continuaram a ser ensinadas como uma matéria de princípios e descrita, observada do 

ponto de vista de alguém de fora. No entanto, na década 1960, ingressou-se um movimento rumo à 

análise teórica, e a meta da administração financeira passou a ser decisões administrativas relativo à 

escolha de ativos e passivos para que as empresas tivessem maior valor. Mas a análise foi 

expandida nos anos 80 para incluir a inflação e seus efeitos nas decisões empresariais, a 

desregulamentação de instituições financeiras e a conseqüência das tendências para empresas de 

serviços financeiros diversificados, a vasta utilização de computadores para análise e transferência 

de informações e o aumento relevante do mercado global e operações empresariais. No inicio da 

década de 90, quando a administração financeira mostrou-se como um campo diferente, o destaque 

consistia nos aspectos legais das fusões, no desenvolvimento de novas empresas e nos títulos que as 

empresas podiam emitir para levantar capital (WESTON; BRIGHAM, 2000). 

 Com a globalização, a administração financeira tornou-se bastante relevante no processo de 

decisão da empresa. A partir de pesquisas, os referenciais teóricos relacionados à definição de 

administração financeira, apresentaram divergências. 

 A administração financeira tem como objetivo valorizar o máximo a empresa no mercado no 

qual está inserida. (ROSS; WESRTIELD; JORDAN, 2000). 

 De acordo com Braga (1995), a meta da administração financeira é a maximização da 

riqueza das propriedades que constitui algo mais vasto e profundo do que o aumento dos lucros, 

como: perspectivas de longo prazo, valor do dinheiro no tempo, retorno do capital próprio, riscos e 

dividendos. 

 Já a concepção de Gitman (2001, p. 34), “a administração financeira lida com as obrigações 

do administrador na empresa. Os administradores financeiros gerenciam ativamente as questões 

financeiras de muitos tipos de negócios – financeiros e não – financeiros, privados e públicos, 

grandes e pequenos, com ou sem fins lucrativos”.   Os administradores financeiros têm 

responsabilidade direta no processo de controle, tornando-o chave importante na empresa sendo 

interligados aos departamentos para melhor desempenhar. Para o melhor entendimento, será 

definido o termo administrador financeiro. 
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 Na concepção de Sanvicente (1997, p. 17) diz que: ‘administrador financeiro é o individuo 

ou grupo de indivíduos preocupados com a obtenção de recursos monetários para que a empresa 

desenvolva as suas atividades correntes e expanda a sua escala de operações”. 

 Hoji (2003) relata que o administrador financeiro possui funções básicas numa empresa as 

quais são: fazer análise, planejamento e controle financeiro; tomadas de decisões de investimento e 

financiamentos. 

  

2.1 A FUNÇÃO FINANCEIRA 

 A função Financeira é encontrada em quaisquer empresas seja pequena, média ou de grande 

porte. Por esse motivo é necessário fazer uma abordagem da importância da função financeira 

demonstrando o seu papel no desenvolvimento das atividades de uma empresa. 

 Conforme Braga (1995, p. 23), “a função financeira compreende um conjunto de atividades 

relacionadas com a gestão dos fundos movimentados por todas as áreas da empresa”. 

 Segundo Archer e D’ Ambrosio (1969 apud SANVICENTE, 1997), a função financeira 

compreende os esforços com a meta de desenvolver um projeto que seja adequado para a 

maximização dos retornos aos proprietários e que possa propiciar a manutenção da liquidez da 

empresa. Os conceitos acima se complementam para a melhor compreensão da definição da 

função financeira nas operações das empresas. 

 Segundo Sanvicente (1997), para caracterizar a função financeira de uma empresa é 

necessário classificar as três principais áreas de decisões em administração financeira: 1) 

investimento, no qual consiste nas decisões de propor estrutura ideal em termos de ativos correntes 

e fixos para que as metas da empresa sejam atendidas como um todo; 2) financiamento é o que 

deseja fazer, é definir e alcançar uma estrutura ideal em termos de fontes de recursos, data à 

composição dos investimentos e por fim, 3) a área de decisões denominada utilização do lucro 

líquido, no qual se preocupa com a destinação dada aos recursos financeiros que a empresa gera em 

suas atividades operacionais e extras – operacionais. 

 Para Braga (1995), as três áreas de decisões da função financeira são categorizadas como: 

 Investimento no qual se refere tanto à administração da estrutura do ativo quanto à 

implementação de novos Projetos; 
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 Financiamentos visam montar a estrutura financeira mais adequada às operações 

normais e aos novos projetos a serem implantados na empresa; 

 Destinação do lucro adequada favorece a manutenção dos preços das ações em níveis 

elevados, e isto poderá garantir o sucesso de futuros lançamentos de novas ações no 

mercado. 

Os conceitos mencionados sobre três áreas de decisões na função financeira possuem 

semelhanças considerando como investimento os recursos destinados a estrutura ideal para o 

alcance dos objetivos organizacionais, financiamentos destinados a estrutura financeira adequada 

para a realização de novos projetos e a utilização/destinação dos lucros que se preocupa com a 

aplicação dos recursos financeiros para garantir o preço das ações em níveis. 

A função financeira para que atinja seus objetivos, é necessário que seja elaborar um plano, 

nesse sentido a seguir será discorrida a importância dos planejamentos e controle financeiro na 

administração financeira. 

 

2.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO 

 Nesta subseção serão discorridas as funções administrativas de planejamento e controle 

financeiro, bem como o orçamento empresarial que segundo Braga (1995) possibilita ao 

administrador financeiro avaliar as decisões formadas no presente sobre a situação econômico-

financeira da empresa no futuro. 

 As funções administrativas são classificadas em planejamento, organização, direção e 

controle. Planejar significa dizer: O que se deseja alcançar; Como será feito; Com que e por quanto 

será feito; Quando será feito; e Por quem será feito. Planejar consiste na busca de alternativas 

adequada conforme a realidade presente e expectativas dos comportamentos de inúmeras variáveis 

endógenas e exógenas (BRAGA, 1995). 

 Braga (1995) relata ainda que o planejamento empresarial seja um processo ordenado e 

continuo de tomadas de decisões do presente para atingir os objetivos específicos no futuro. 

Existem três níveis de decisões empresariais e a cada decisão um tipo de planejamento, sendo eles: 

estratégico, tático e operacional. 

O planejamento estratégico é voltado a preparar a empresa para situações difíceis previstas 

em um horizonte mais longo, constituindo a expansão dos negócios. 
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O planejamento tático tem por objetivo aperfeiçoar o desempenho e resultado das áreas 

especifica da empresa, a decisão tática é tomada de forma hierárquica destinando a alcançar 

objetivos determinados pelo planejamento estratégico. 

Já no planejamento operacional são definidos objetivos que devem contribuir para o atingi 

mento das metas globais de longo prazo, a serem cumpridas pelas unidades operacionais e funções 

administrativas. 

O planejamento e o controle estão inter-relacionados, pois o planejamento é necessário para 

estabelecer padrões, objetivos e metas. O controle fornece informações ágeis, para compararem os 

planos com os resultados atingidos e fornece meio para a realização do processo de feedback no 

qual o sistema pode ser modificado para que atinja uma perfeita atuação, desta forma, o controle 

financeiro é desenvolvido através de acompanhamento da Execução do planejamento financeiro 

global, empregando-se as técnicas de análise e mediante a investigação das causas das variações 

orçamentárias. 

Seguindo o pensamento de Welsch (1983) ao admitir a teoria do planejamento e controle 

com responsabilidades pragmáticas as funções da administração de empresas deverão tornar-se 

nítidas, pois ao elaborar o planejamento e manipular as variáveis que afetam e determinam o 

sucesso da empresa, independentemente de ser classificada em grande, médio ou pequeno porte, a 

administração deverá permanentemente: planejar, organizar, formar a equipe da organização, dirigir 

e controlar. 

Na concepção de Gitman (2002), o planejamento financeiro é de grande relevância nas 

operações, pois mapeia os caminhões a seguir, coordenando e controlando as ações da empresa para 

atingir seus objetivos. O processo de planejamento financeiro inicia-se com planos financeiros em 

longo prazo, que são ações planejamentos e o impacto varia no período de cinco a dez anos, que por 

sua vez guiam à formulação de planos em curto prazo que especificam ações com impacto no 

período menor que dois anos e orçamentos. 

Braga (1995, p.230) diz que o “planejamento financeiro de uma empresa compreende a 

programação dos planos financeiros e sua integração e coordenação com os demais planos 

organizacionais”. 

Nos conceitos acima se pode observar que o planejamento e controle financeiro caminham 

lado a lado sendo importante para que a empresa defina e alcance seus objetivos. Vale ressaltar a 

necessidade de analisarmos a definição de orçamento. 
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De acordo com Brookson (2000), o orçamento é um pronunciado do planejamento 

financeiro para o período normalmente de um ano, sendo indispensável para o planejamento e 

controle da empresa, pois ajuda a coordenar as ações dos líderes de diferentes áreas estabelece 

compromisso com os objetivos da empresa outorga autoridade ao gerente de cada área para fazer 

despesas e fornecer metas das receitas. 

 

2.3 ESTRUTURAS FINANCEIRAS DA EMPRESA 

 Toda empresa possui uma atividade específica sendo categorizado por setores, e cada setor 

apresenta sua característica de atividade podendo oscilar no mercado conforme as condições da 

economia do país.  Sendo assim, alguns autores abordam os riscos das quais as empresas estão 

sujeitas a sofrer. 

            Segundo Sanvicente (1997), toda empresa dedica-se às atividades típicas de um setor de 

economia e dentro de cada setor possui um campo particular de atuação do qual enfrenta 

movimentação de níveis característicos de sua esfera de atividades como unidade econômica. 

 Conforme dissemos acima, toda empresa possui o seu risco conforme o setor em que atua no 

Mercado. Para Netto, (1978, p. 115) “os riscos de negócios são os riscos inerentes em cada 

investimento, que ocorrem porque o futuro não pode ser previsto com certeza”. 

Para Weston e Brigham (2000, p. 660) “risco empresarial é definido como sendo a incerteza 

inerente a projeções de futuros e de retornos sobre ativos, ou de retornos sobre o patrimônio liquido, 

se a empresa não utiliza dívida, e constitui o fator determinante mais importante da estrutura 

capital”. 

 Após os conceitos sobre a estrutura financeira, abordaremos a administração de caixa, uma 

vez que é um aspecto que não pode deixar de ser analisado pela empresa de maneira que esta possa 

funcionar de forma adequada para atingir seus objetivos. 

 

2.4 ADMINISTRAÇÕES DE DISPONIBILIDADES 

 A administração de caixa tem como meta a obtenção de recursos que possam ser ministrados 

de forma correta para que a empresa possa funcionar de forma adequada como um todo. 
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 Para Braga (1995, p. 124) “as projeções dos fluxos de entradas e saídas de numerário 

constituem um instrumento imprescindível na administração das disponibilidades. É fundamental 

conhecer antecipadamente qual será o montante de recursos que irá sobrar ou faltar amanhã, nos 

próximos dias e assim por diante”. 

 A disponibilidade deve ser ministrada de forma a manter os níveis de caixa numa linha 

contínua para que possa obter o equilíbrio no recebimento e nas saídas. 

 Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (1995), a manutenção de caixa acontece devido a dois 

motivos: de transação, no qual são as atividades relacionadas ao recebimento e desembolso e o 

segundo motivo compreende os saldos médios que são exigidos pelas empresas fornecedoras de 

crédito ou até mesmo mantidos para remunerar os serviços prestados à empresa. 

 No pensamento de Martins (2001), existem três motivos para que as empresas dêem 

importância à liquidez, os quais serão discorridos a seguir: 

 Segundo os autores Weston e Brigham (2000), as empresas mantêm caixa por dois motivos 

principais: saldo de transições e reciprocidade. O autor, no entanto, menciona que existem ainda 

outros dois fatores: saldo preventivo ou precatório e saldo especulativo. O saldo de transações é um 

saldo em caixa associado com pagamento e cobrança, sendo necessário no dia a dia da empresa; já a 

reciprocidade é um saldo em conta corrente que uma empresa deve manter com o banco para 

compensar os serviços prestados ou pela concessão de empréstimos; 

O saldo preventivo ou precatório é um saldo em caixa mantido em reserva para flutuações 

ocasionais e imprevistas nas entradas e saídas de caixa; já o saldo especulativo é um saldo mantido 

em caixa para as oportunidades que possam se aproveitadas. 

Para uma ótima administração de disponibilidades, Sanvicente (1997) relata que a maior 

preocupação é em manter o saldo de caixa suficiente para suprir às exigências dos motivos de 

manutenção de caixa, porém podendo ser controlada através do nível de caixa e sempre cauteloso 

para não prejudicar as metas de aumentas os lucros. 

Sanvicente (1997) diz que tendo o controle das entradas de caixa, sempre minimizando as 

possibilidades de furtos ou desfalques nos processos de recebimento e para que o tempo de 

ociosidade dos recursos seja o menor possível é necessário acelerar os recebimentos. 

No entanto, o controle do caixa tem alguns fatores que influenciam nos números, sendo eles 

descritos a seguir: 
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 Discrepâncias imprevisíveis que são entre as saídas e entradas, decorrentes da incerteza 

inerente dos diversos elementos nelas incluídos; 

 Discrepâncias previsíveis resultam das saídas e as entradas de caixa, porém existirá para este 

fim uma acumulação de dinheiro para os períodos em que as saídas superam as entradas; 

 Disponibilidade de outras fontes de fundos é as relações mantidas com os bancos. 

Podemos analisar que os autores divergem, porém os mesmos dão ênfase que a 

administração de disponibilidades é complexa, porém sempre buscando o equilíbrio do caixa da 

empresa. Para alcançar a eficácia na administração de disponibilidades, o uso do fluxo de caixa é 

relevante para a empresa, o qual será discutido a seguir. 

 

2.4.1 Fluxo de caixa 

 Em toda empresa, independente de sua atividade, o fluxo de caixa é necessário para orientar 

o administrador na tomada de decisão no dia a dia. 

 Segundo Zdanowicz (2004, p.40), “fluxo de caixa é o conjunto de ingresso e desembolsos de 

numerários ao longo de um período projetado. O fluxo de caixa consiste na representação dinâmica 

da situação financeira de uma empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as 

aplicações em itens do ativo”. 

Para Iudícibus e Marion (1999), o fluxo de caixa é o regime de caixa que dá base para a 

estruturação de um instrumento indispensável para a tomada de decisão para qualquer empresa. O 

fluxo de caixa não depende somente da empresa como um todo, mas também da economia do país, 

pois influencia na vida econômica dos consumidores, o que, conseqüentemente,  gera a 

rentabilidade da empresa. 

Na concepção de Zdanowicz (2004), o fluxo de caixa sofre vários impactos, podendo ser de 

fatores internos ou externos. Nos fatores internos temos: alteração na política de vendas, decisões na 

área de produção, política de compras e política de pessoal. São vários os fatores que influenciam a 

área financeira da empresa. A seguir são relacionados os mais relevantes: 

 Caso aconteça uma redução na atividade econômica, temporária ou estacional, pode 

determinar uma queda das vendas, atingindo diretamente a receita, sendo necessário à 

preservação da liquidez. 

Neste caso o administrador financeiro precisa de cautela quanto à política de crédito, pois a 

redução da atividade econômica induz à perda de valores nas contas a receber com tendência de 
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crescer; a cobrança de títulos é necessária para reduzir o prazo de recebimento para um grito dos 

recursos em itens de maior rentabilidade; 

 No período de expansão da empresa, a pressão é exercida sobre a capacidade produtiva 

desta, com a exigência de maior volume de estoques, de acréscimos das compras de 

matérias-primas, de maiores custos operacional, de aumento das vendas, e outros; 

 O atraso dos clientes é um item que exige cautela, pois os desembolsos de caixa são 

supridos pelos valores em disponibilidade e pela cobrança de contas a receber; 

 Devido o nível de preço, o mercado tem influência sobre o fluxo de caixa, pela necessidade 

de gerar os valores a receber e outros; 

 Atraso na entrega do produto seja devido às más condições de trabalho ou dificuldades de 

distribuição e; 

 Alterações das alíquotas ou criações de tributos. 

 

De acordo com Iudícibus e Marion (1999), existem dois grupos de movimento que afetam o 

caixa sendo eles: as transações que afetam e não afetam o caixa. 

Temos as transições que afetam o disponível que é o investimento realizado pelo 

proprietário, recursos financeiros de instituições financeiras, vendas à vista e recebimento de contas 

a receber e outras entradas. As transações que não afetam o disponível são os pagamentos dos 

dividendos proprietários, resgate das obrigações junto às instituições financeiras, aquisição de bens, 

compra a vista, pagamento a fornecedores e pagamentos de despesas. 

Diante disso a análise do ambiente interno e externo e do controle do fluxo de caixa da 

empresa é imprescindível para a sua manutenção da organização no mercado. 

Através do fluxo de caixa a empresa pode obter alguns índices financeiros que são 

relevantes para diagnosticar a situação da organização como o todo. 

 

2.4.2 Índices Financeiros 

As demonstrações contábeis e financeiras de uma empresa servem para a construção de 

índices, destinados a medir a posição financeira e os níveis de desempenho da empresa em diversos 

aspectos (SANVICENTE; 1997) Os índices são fundamentais instrumentos utilizados pelas 

empresas para analisarem a situação econômico-financeira das mesmas. De acordo com Marion 

(1998, p.455), “os índices são relações que se estabelecem entre duas grandezas: facilitam 
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sensivelmente o trabalho do analista, uma vez que a apreciação de certas relações ou percentuais e 

mais significativa que a observação de montantes por si só”. 

Conforme Matarazzo (1977, p.153) “índice é a relação entre contas ou grupos de contas de 

demonstrações Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou 

financeira de uma empresa”. 

Segundo Gitman (2002), os índices servem para analisar, na forma de cálculo o desempenho 

da empresa e pode ser dividido em quatro categorias: índices de liquidez, índices de atividade, 

índices de endividamento e índices de lucratividade. 

O índice de atividade serve para informar a empresa sobre quantos dias levam as contas a 

serem convertidas em vendas ou caixa e subdivide-se: Giro de estoque, período médio de cobrança, 

período médio de pagamento e o giro do ativo total. 

Como o foco deste trabalho é a Inadimplência daremos ênfase ao período médio de 

cobrança no qual é considerada a idade média das duplicatas a receber, também chamado período 

médio de cobrança que tem por objetivo avaliar quantos dias a empresa leva para cobrar uma 

duplicata a receber, ou seja, pode-se avaliar a política de crédito e cobrança da organização. Para 

atingir este resultado, a empresa deve dividir a média das vendas por dia pelo total de contas a 

receber. 

 O índice de endividamento refere-se a recursos de terceiros com o objetivo de gerar lucros e 

subdivide-se em: Índice de endividamento geral e índice de cobertura de juros. 

O índice de lucratividade subdivide-se em: margem bruta, margem operacional, margem 

liquida, taxa de retorno sobre o ativo total (ROA) e taxa de retorno sobre o patrimônio liquido 

(ROE) 

Assim sendo, é importante fazer uma adequada análise dos indicadores usados como 

referência, observando a série histórica e ajustando-os para a realidade atual da empresa, a fim de 

dar o devido suporte à tomada de decisões. 

 Após a revisão dos conceitos de índices discorreremos sobre a necessidade de avaliar a 

importância da administração de contas a receber para a empresa. 

 

2.5 ADMINISTRAÇÕES DE CONTAS A RECEBER 
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 Na década de 90, o Brasil sofreu grandes transformações na economia devido à mudança da 

moeda do país afetando, assim,  a estrutura das empresas e seus clientes. A inflação descontrolada, 

durante algum tempo, fez com que os produtos e serviços circulassem rapidamente, pois não havia 

formas de pagamento a prazo naquele período. 

 A estabilização da economia do país trouxe consigo a perspectiva das empresas em trabalhar 

com concessão de crédito aos clientes, porém, com a nova fase da economia, as empresas tiveram 

que lidar com problemas que antes eram desconhecidos, como a administração de contas a receber e 

a dificuldade de redução da Inadimplência tornando-se um fator de fundamental relevância na 

sobrevivência da empresa. 

 Martins (2001) diz que as contas ou duplicatas a receber correspondem ais resultados da 

concessão de crédito dado pelas empresas aos seus clientes. Weston e Brigham (2000, p.432) 

relatam que: “Contas a receber constituem um saldo devido de um cliente”. 

 Tendo o conhecimento de que a administração de contas a receber  da empresa tem como 

base os estudos relacionados sobre a política de concessão de crédito discorreremos acerca dos 

cuidados que as empresas devem tomar para o processo de concessão de crédito ao cliente. 

 

2.5.1 Políticas de concessão de crédito 

 Nesta subseção discutimos os conceitos teóricos sobre concessão de crédito, mas para 

melhor compreender o assunto é relevante que façamos a definição do termo Inadimplência a fim 

de facilitar o entendimento do tema. 

Segundo Martins (2001), a concessão de crédito aos clientes gera custos e conseqüentemente 

provoca recursos comprometidos nas contas a receber, gerando para as empresas o risco de 

Inadimplência, além do risco da perda de  outros negócios. 

Na concepção de Sanvicente (1997, p. 153); 

A concessão de crédito atua como elemento do processo de oferecimento de um 

produto ou serviço não só porque afeta diretamente o preço de aquisição, 

distribuindo os pagamentos no tempo, como proporciona maior flexibilidade 

operacional ao comprador, que ganha tempo para gerar recursos com vistas a efetuar 

os pagamentos devidos. 
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A partir do momento em que a empresa trabalha com concessão de crédito, obtém clientes 

com vários perfis. “Nesse momento observa-se a necessidade de uma política de crédito, padrões e 

termos de crédito”. 

Segundo a concepção de Sanvicente (1997, p. 156) “Política de crédito é a determinação da 

seleção de crédito, padrões e termos de crédito”. 

A política de crédito é uma atividade delicada, pois devem ser analisados todos os 

procedimentos de forma que não gere despesas excessivas e Inadimplência dos clientes. 

Silva (1997, p.71) diz que “a relação risco retorno está implícita na concessão de crédito, 

que num banco comercial constitui-se em seu próprio negócio”. Afirma ainda que, “a otimização 

dos resultados, portanto, é decorrência de uma eficiente política de crédito, associada, 

evidentemente, à política de cobrança e às demais políticas da empresa”. 

Se a empresa decidir conceder crédito a seus clientes, precisará de procedimentos de 

concessão de crédito e cobrança, terá que lidar com os componentes da política de crédito: 

condições de vendas, análise de crédito e política de cobrança. As condições de vendas são 

subdividida em três elementos diferentes: prazo do crédito; desconto por pagamento à vista e prazo 

de desconto e tipo de investimento do crédito. 

A análise de crédito é o processo pelo qual será decidida a concessão do crédito ao cliente. 

Este segundo componente geralmente envolve duas etapas: 1) coletas de informações que determina 

o risco de crédito. As informações de crédito podem ser adquiridas através de fontes, sendo 

geralmente usadas para avaliar o risco de crédito.   

Seguindo a linha de pensamento de Gitman (2002), a política de crédito é dividida em 

seleção de crédito, padrões de crédito e termos de crédito. 

A seleção de crédito na empresa envolve até que ponto e quanto de crédito podem conceder. 

Para desenvolver esta atividade,  é necessária uma investigação sobre informações do requerente. 

Tendo relevância os “C’s” de crédito e informação de crédito. 

Os “C’s” do crédito ajudam a focalizar na análise a capacidade de crédito do requerente 

sendo esses: caráter, capacidade, capital, colateral e condições. 

 Caráter: o registro de pagamento passado, assim será analisado a existência de processos 

legais em andamento ou julgados contra o requerente. 
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 Capacidade: são utilizadas demonstrações financeiras para que comprove a capacidade de 

pagamento do crédito solicitado. 

 Capital: a força financeira do requerente. Algumas empresas de crédito determinam uma 

margem percentual sobre a demonstração financeira apresentada pelo requerente. 

 Colateral: é caução oferecida no momento do crédito, como avalista ou garantia de algum 

bem caso ocorra o não pagamento da dívida. 

 Condições: o cenário econômico que atua o requerente. 

No momento em que a empresa é abordada pelo requerente interessado nas condições de 

crédito. Inicia-se o processo de avaliação sendo necessário o preenchimento de um formulário 

contendo questões relacionadas com informações financeiras, crédito e referências pessoais e 

comerciais.  

Os termos de crédito é o desconto oferecido pela empresa ao seu cliente de crédito. Por 

termo de crédito entendem-se três coisas: o desconto financeiro sendo estabelecido pela margem 

percentual, o período de desconto financeiro geralmente determinado em 10 dias e o período e o 

período de credito de 30 dias. 

 Os padrões de crédito é o limite mínimo que a empresa pode conceder de crédito. Esses 

padrões afetam diretamente os lucros porque gera despesas com dívidas incobráveis e investimento 

em duplicatas a receber, devido à flexibilidade com os requerentes no momento da concessão de 

crédito. 

 Já na concepção de Schrickel (1998) na concessão de crédito existem bases primárias de 

crédito que são os 4 “C’s”, sendo dividido em dois grupos: 

 

 1. Aspectos pessoais: 

 Caráter: é a determinação da pessoa de pagar, sendo necessário o preenchimento de uma 

ficha cadastral que permite a identificação e qualificação do indivíduo (nome, endereço, registros, 

profissão etc.) e sobre experiências de outros credores (pontualidade nos pagamentos, protestos 

etc.). 

 Capacidade: é a habilidade de pagamentos. Esse segundo “C” entende o 

desenvolvimento do indivíduo através da cultura desde os tempos escolares até a sua 

profissionalização. 
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2. Aspectos Financeiros: 

 Capital: maior parte da população possui pouco capital, podendo estar ou não 

representado por bem móvel ou imóvel. Por isso, prevalece para alguns indivíduos a 

apresentação do contracheque ou hollerith para comprovar a potencialidade 

financeira para o pagamento. 

 Condições: é analisado o cenário do qual a pessoa atua, sua atividade e a economia. 

 

 Um quinto “C” pode ser necessário caso o aspecto financeiro não tenha sustentação para 

conseguir o crédito. Daí entra em ação o quinto C, denominado Colateral, uma palavra inglesa com 

o significado de garantia. O colateral são bens ou avalista que o requerente oferece como garantia 

para compensar a elevação do risco, das incertezas futuras quanto ao pagamento do crédito. 

Hoji (2003, p.132) diz que: “Uma política de crédito liberal aumenta o volume de vendas 

muito mais do que uma política rígida, porém gera mais investimento em contas a receber, e mais 

problemas de recebimento, o que exige maior rigidez na cobrança”. 

 Uma política de crédito menos liberal pode levar a uma redução dos saldos em contas a 

receber, diminuindo os custos incorridos pela empresa e conseqüentemente ocasionando o aumento 

dos lucros, desde que não aconteça uma diminuição das vendas e lucros que contrabalance o 

benefício com a redução de investimentos (SANVICENTE, 1997). 

Para evitar alguns problemas futuro como a Inadimplência, é preciso ser cauteloso no 

momento da venda sendo necessário seguir algumas regras. 

 A consultora do SEBRAE, Fiorentini (2004) estabeleceu algumas regras que deverão ser 

analisadas pelas empresas para reduzir a Inadimplência. 

 

 Exigir a apresentação RG e CPF, confirmando assinatura no documento; 

 Não aceitar que o cliente diga o número dos documentos pessoais; 

 Solicitar o comprovante de residência; 

 Efetuar a confirmação dos dados do cliente; 

 Consultar ao serviço de proteção ao crédito – SPC, Centralização do serviço de 

banco – SERASA, Usecheque, Telecheque e outros; 

 Atualizar os dados cadastrais de clientes antigos; 
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 Utilizar os serviços de cartões de crédito ou débito e; 

 Analisar as contas bancárias recém – abertas. 

 

Depois de analisados os conceitos acima sobre administração de contas a receber e políticas 

de concessão de crédito, observa-se poucas divergências entre os conceitos dos autores que 

enfatizam a necessidade de uma política de crédito bem estruturada no qual possibilite assegurar 

que a empresa receba futuramente o crédito concedido. A política de concessão de crédito é um 

processo em que a empresa se utiliza de informações que servem de orientação para a tomada de 

decisão na análise e liberação do crédito. Completam esses conceitos será abordada a seguir a 

importância da política de cobrança para a diminuição da Inadimplência. 

 

2.5.2 Política de cobrança 

 Uma empresa que trabalha com vendas ou presta serviços a prazo deve preocupar-se 

principalmente com concessão de crédito, e em seguida, após aprovar o crédito ao requerente, é 

necessário obter uma política de cobrança eficiente na recuperação do crédito. 

 Para Hoji (2003, p.133) “A política de cobrança deve ser implementada em conjunto com a 

política de crédito. A concessão não deve ser facilitada demasiadamente para, posteriormente, ter de 

aplicar rigidez na cobrança, ou vice versa. Se já for esperada a dificuldade de cobrança no ato da 

concessão do crédito a determinados clientes, a avaliação do crédito deverá ser mais rigorosa”. 

 Segundo afirmação de Gitman (2001), a política de cobrança são procedimentos utilizados 

pelas empresas para cobrar as contas vencidas de seus clientes, mas a eficiência dessa política pode 

ser avaliada quando observamos o nível de perdas com débitos incobráveis. Porém este nível não 

depende somente da política de cobrança, mas também da política de crédito da empresa. 

 Para Martins (2001, p.84) “Os procedimentos básicos de cobrança são cartas, telefonemas, 

visitas pessoais, concentração de empresas especializadas em cobrança e cobrança via judicial”. 

 A empresa pode recusar a venda, enquanto não liquidar a dívida atrasada, mas tendo sempre 

cuidado com os bons clientes que normalmente pagam em dias, para não gerar conflitos (ROSS; 

WESTERFIELD; JORDAN, 2002). 

 A consultora do SEBRAE, Fiorentini (2004) orienta os empresários para utilizar de algumas 

regras para a recuperação de créditos: 
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 Cobrança instantânea: quanto menos tempo estiver vencida a divida, a cobrança deve ser 

mais eficaz para seduzir a possível Inadimplência. 

 Cobrança tradicional prévia: é iniciada após 30 dias de vencida, por profissionais 

especializadas nessa área, seguindo as normas no Código de Defesa do Consumidor. 

Os procedimentos a seguir devem ser observados: primeiramente enviar uma carta de 

cobrança estipulando o prazo para liquidação do débito, caso a pessoa inadimplente não se 

manifeste, o mesmo deverá ser notificada que seu CPF será protestado no SPC (Serviço de Proteção 

ao Crédito) ou SERASA (centralização de Serviço de Banco), depois de notificado enviar o titulo 

ao Cartório de Protestos. 

Se o devedor não efetuar o pagamento do débito depois da cobrança prévia a empresa 

poderá proceder à cobrança judicial, lembrando que é aconselhável entrar com ações judiciais 

apenas com valores superiores a R$ 1.000,00 (um mil reais), em conseqüência dos custos para 

propositura da ação. 

A empresa que não estiver interessada em ter trabalho ou riscos referentes à recuperação do 

crédito, pode também não conceder crédito diretamente ao consumidor, utilizando-se dos serviços 

das financeiras ou terceirizar a administração de crédito por meio de empresas prestadora de 

serviços de cobrança especializada. 

 

2.6 Prestação de Serviços 

 A partir dos anos 90, quando a economia tornou-se estável, a prestação de serviços começou 

a crescer, ocupando uma fatia de espaço no mercado, sendo assim, para obter a noção deste termo 

será exposta a definição de prestação de serviço. 

 Segundo Pereira (apud FORTES, 2005), é a atividade econômica da qual resulta num 

produto intangível, podendo ser definido também como a locomoção ou prestação de serviços o 

contrato em que uma das partes se obriga para com a outra a fornecer-lhe a prestação de uma 

atividade, mediante remuneração. 

Nery Junior e Nery (2004) relatam que a prestação de serviço é toda espécie de serviço ou 

trabalho lícito, material ou imaterial, podendo ser contratada mediante retribuição. 

Na concepção de Las Casas (2002, p.17) os “serviços constituem uma transação realizada 

por uma empresa ou por um individuo, cujo objetivo não está associado à transferência de um 

bem”. 
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Segundo o mesmo autor (2002, p 18-20), existem vários tipos de serviços, podendo ser 

classificados em serviços de consumo e serviços industriais. 

Serviços de Consumo são prestados ao consumidor final, sendo subdividido em: 

 Conveniência: ocorre quando o consumido não procura a empresa prestadora de 

serviço devido não ter diferença entre elas. 

 Escolha: é quando a empresa prestadora de serviços possui custos diferenciados de 

acordo com a qualidade do serviço 

 Especialidade: é quando o cliente está à procura de profissionais qualificados, neste 

caso envolve técnica e especialidade do prestador de serviço (advogados, 

odontólogos, etc.). 

 

Serviços industriais: são serviços prestados às empresas industrializadas, esta categoria 

pode ser: 

 Equipamentos: são serviços prestados para instalação, manutenção e montagem 

 Facilidade: são serviços prestados que facilitam as operações da empresa 

 Consultoria ou orientação: são serviços prestados para a empresa que auxilia nas 

tomadas de decisões. 

 

Os serviços ainda podem ser classificados por durabilidade, tais como: perecíveis 

(menos de 6 meses), semiduráveis (6 meses a 3 anos) e duráveis (mais de 3 anos). Os 

consumidores compram serviços com expectativa de durabilidade pensando no 

investimento em longo prazo ou curto prazo. 

3. RESULTADO 

 Com base na fundamentação teórica apresentada e com intuito de alcançar os objetivos 

traçados neste trabalho, apresentamos a seguir a metodologia que foi utilizada na investigação do 

problema de pesquisa. 

 Conforme Demo (1987) a metodologia pode ser definida como sendo a forma de 

instrumento utilizado para se fazer ciência, ou seja, são procedimentos, ferramentas e os caminhos 

para atingir as finalidades da ciência. 
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 Para Gil (1999, p 64) “o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla, envolvendo tanto a sua diagramação quanto a previsão de análise e 

interpretação dos dados. 

 Segundo Gil (1994), a pesquisa é um procedimento racional e ordenado tendo como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas propostos, sendo desenvolvido por intermédio da 

concorrência dos conhecimentos disponível e empregando métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos. O processo desenvolve-se deste a adequada formulação do problema até 

a apresentação dos resultados. 

 O método, por sua vez, para Ruiz (2002), é o conjunto de fases e técnicas a serem vencidas 

sistematicamente ma procura da verdade ou na investigação dos fatos. 

 Segundo Marconi e Lakatos (s004, p. 53), “a indução é o estágio mental mediante o qual, 

partindo de dados particulares, suficientemente constatados, interfere-se uma verdade geral ou 

unidade, no contida nas partes examinadas”. 

 Neste contexto, o método utilizado nesta pesquisa é indutivo, pois analisando o problema 

particular da empresa em estudo poderá ser pesquisada a sua generalização como um produto 

posterior do trabalho de coleta de dados particulares. 

 Na concepção de Cervo e Bervian (2002, p. 62) “a pesquisa é uma atividade para a solução 

de problemas teóricos ou práticos com o emprego de processos científicos”. 

  A pesquisa quanto a sua natureza foi aplicada, pois teve como objetivo solucionar um 

problema identificado no campo da Administração Financeira e gerar conhecimento para aplicação 

pratica em outras organizações. Conforme Vergara (2005, p. 47) “a pesquisa aplicada é 

fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas concretos, mas imediatos, ou 

não”.  Conforme Selltiz et AL.. (1967 apud GIL, 2002), as pesquisas exploratórias têm o objetivo 

de proporcionar a intimidade com o problema, a fim de torná-lo extremamente claro ou a construir 

hipóteses. 

 Segundo Cervo e Bervian (2002, p. 66) “a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos sem (variáveis), manipulá-los”. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Como recomendação, de acordo com o referencial teórico dos autores da área, os estudos 

realizados no decorrer das pesquisas e a observação participante realizado como método de 

pesquisa as empresas poderão implantar políticas de concessão de crédito. 

 De acordo com o que foi estudado no referencial teórico as empresas não apresentam 

políticas de concessão de credito, sendo de grande relevância a utilização dos 5 “C’s” do credito na 

empresa. No entanto as empresas de pequeno porte, alguns “C’s” dos créditos não serão utilizados 

como o “C” do colateral e das condições econômicas. Pois os clientes com restrições são pessoas 

duvidosas no cumprimento das obrigações com as empresas, tornando assim as possibilidades dos 

índices da Inadimplência aumentar. 

 Um sistema que venha precaver ou diminuir a incidência de Inadimplência por parte dos 

clientes; a política de cobrança e a informatização do sistema financeiro para um melhor 

funcionamento das funções financeiras das empresas. 
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