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RESUMO 
 

O setor de crédito e cobrança realiza uma função extremamente importante que 
atinge diretamente o fator primordial em uma organização, que é o seu faturamento 
e os recebimentos pelas vendas efetuadas. Possuir conhecimento sobre o mercado 
de crédito faz com que a empresa diminua os riscos de inadimplência. Esta pesquisa 
tem como objetivo analisar o setor de crédito e cobrança de uma empresa do ramo 
automotivo da cidade de Toledo. A metodologia utilizada foi à pesquisa exploratória 
e descritiva, a fim de sugerir implantação da análise de crédito e cobrança em uma 
empresa do ramo automotivo da cidade de Toledo. A análise teórica se baseou em 
conceitos de Administração Financeira e da análise de crédito e cobranças. O 
período do estudo foi de abril a outubro de 2015, e os dados foram coletados junto 
ao proprietário da empresa para que, por meio de métodos de observação e 
entrevista, pudesse ser possível detectar os principais problemas que atingem o 
âmbito de concessão de crédito e a geração da inadimplência. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Crédito. Cobrança. Inadimplência. 
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ABSTRACT 
 
The credit and charge sector performs an extremely important function that affects 
directly the primary factor in an organization, that is its billing and cash receipts for 
the sales done. To have knowledge about the credit market makes that the company 
decreases the risk of default. This research aims to analyze the credit sector and 
charge of an automotive company in Toledo city. The methodology used was the 
exploratory and descriptive research in order to suggest the implementation of credit 
and charge analysis in this enterprise. The theoretical analysis were based on 
Financial Management concepts and on the credit and charge analysis. The study 
period was from April to October 2015, and the data were collected from the 
business owner, that, through observation and interview methods, could be possible 
to detect the main problems that affect the lending scope and the generation of 
default. 
 
KEYWORDS: Credit. Cobrança. Default. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como tema a implantação da análise de crédito e 

cobrança em uma empresa do ramo automotivo da cidade de Toledo-PR, foi 

fundada em 24 de Fevereiro de 2000, e está no mercado de trabalho a 15 anos, 

formada por profissionais do ramo automotivo e conta atualmente com 7 

funcionários. A empresa trabalha com diversos produtos e serviços e possui 

parcerias com os principais fornecedores das melhores marcas do ramo automotivo, 

e entre os produtos que são comercializados e os serviços prestados, a empresa 

também é especializada em pneus, suspensão, freios, amortecedores, alinhamento, 

balanceamento, caster, cambagem e serviços com tecnologia de ponta para a 

segurança de quem dirigem. 

Dentro de uma organização o setor de crédito e cobrança, realiza uma função 

extremamente importante que atinge diretamente o fator primordial em uma 

organização, que é o seu faturamento, pois possuir conhecimento sobre o mercado 

de crédito faz com que a empresa diminua os riscos de inadimplência e custos com 

cobranças. 

Em uma organização a análise na concessão de crédito se faz essencial, pois 

reflete a sua lucratividade que é o objetivo principal de toda e qualquer empresa, e 

um dos fatores de grande preocupação e que atinge diretamente as empresas de 

médio e pequeno porte, são os níveis de inadimplência. 

 Os níveis de inadimplência em pequenas empresas são consideráveis, devido 

às falhas na concessão de crédito, este nível tende a crescer, pois a empresa não 

possui um controle, onde possa distinguir a quem conceder crédito. A análise 

realizada pela empresa para concessão de crédito, se bem executada pode evitar 

riscos de inadimplência futuros, esta análise consiste em: um estudo sobre as 

obrigações financeiras, o potencial de capacidade de pagamento do cliente, qual o 

capital pertencente ao solicitante, às disposições dos bens do solicitante e suas 

condições econômicas. Esta análise é baseada nos 5Cs de crédito, que 

correspondem as iniciais de caráter, capacidade, capital, colateral e condições.  

Empresas de pequeno porte encontram dificuldades na análise de crédito 

pelo fato de estarem em desvantagem competitiva com grandes empresas. Devido à 

concorrência, arriscam em conceder créditos para solicitantes de riscos ou que não 
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apresentam capacidade de pagamento, para poderem efetuar suas vendas, ou até 

mesmo por falta de conhecimento não realizam uma análise de crédito minuciosa 

para concessão de crédito. 

Este estudo tem como objetivo analisar o setor de crédito e cobrança, ou seja, 

como a empresa concede créditos aos seus clientes, como é feita as cobranças, e 

se utiliza alguma análise baseada nos 5Cs do crédito que são: caráter, capacidade, 

capital, colateral e condições, os 5 “Cs” do crédito serve como subsidio para que o 

analista de crédito faça sua análise preliminar para que seja concedido o crédito, 

pois fornece uma visão que o analista pode seguir para que tenha uma análise 

consistente e decisória com mais facilidade. 

Para realização desta pesquisa a metodologia que utilizamos foi um estudo 

de caso, a fim de implantar a análise de crédito e cobrança em uma empresa do 

ramo automotivo da cidade de Toledo, o que proporcionará para empresa uma 

melhor compreensão dos problemas que vem ocorrendo.  

Esta pesquisa nos proporcionou uma melhor compreensão dos problemas 

que vem ocorrendo na empresa, agregando conhecimentos específicos para as 

organizações que sofrem com as mesmas dificuldades, com a possibilidade de 

contribuirmos com a sociedade acadêmica. 

O assunto abordado para a realização do estudo foi um estudo de caso 

referente à administração financeira. O respectivo estudo terá como tema a análise 

de crédito e cobrança em uma empresa do ramo automotivo. 

A análise de crédito se faz essencial nos dias atuais, pois a finalidade de toda 

empresa é a lucratividade, a inadimplência gera dificuldades de atingir seu objetivo. 

A implantação de uma concessão de crédito é importante para prevenir 

inadimplência, com a finalidade de chegar à máxima lucratividade para as empresas. 

Este estudo proporcionará uma melhor compreensão dos problemas que vem 

ocorrendo na empresa, agregando conhecimentos específicos para as organizações 

que sofrem das mesmas dificuldades, com a possibilidade de contribuir com a 

sociedade acadêmica, assim como compreender, quais critérios no processo de 

concessão de crédito que podem reduzir a inadimplência? 

A empresa por ser de pequeno porte encontra-se em desvantagem 

competitiva no mercado, a análise de crédito é concedida sem embasamento em 

conhecimentos técnicos e específicos, e isso gera um índice de inadimplência que 
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causa impacto direto na empresa, gerando custos de cobranças, e riscos 

financeiros. A empresa pode se adequar baseando-se em algumas hipóteses, que 

pode ser adequar-se a novos métodos de análise de crédito, para se obter mais 

segurança na concessão de crédito aos seus clientes, adotar novos procedimentos 

que melhor se adeque a empresa, para que sejam feitas as cobranças, seguir um 

roteiro para avaliar e analisar o nível de inadimplentes que empresa possui. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a atual situação do departamento 

que realiza a análise de crédito e cobranças da empresa, identificando os principais 

pontos negativos que causam a inadimplência da empresa, tendo como objetivos 

específicos, analisar o setor de crédito e cobrança da empresa, identificando quais 

as principais dificuldades encontradas pela empresa, verificando se a empresa 

utiliza alguma técnica para analisar as concessões de crédito e se possuem uma 

política eficaz de cobrança, e sugerir procedimentos que aumente a eficácia do 

setor. 

 A presente pesquisa está estruturada em 5 capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta a introdução da pesquisa realizada, além de demonstrar a definição do 

problema que deu origem a este trabalho, bem como os objetivos da pesquisa e sua 

organização. 

O capítulo 2 aborda a fundamentação teórica, isto é, conceitos da 

administração financeira, políticas de crédito, administração de contas a receber, 

conceito de crédito, objetivo da análise de crédito, técnicas para análise de crédito, 

análise dos riscos de crédito, tipos de riscos, importância da análise de crédito, os 

cinco “Cs” de crédito que são: caráter, capacidade, capital, colateral, condições, 

ficha cadastral e histórico do cliente, políticas de cobrança, cobranças, 

procedimentos da política de cobrança, inadimplência, SPC e SERASA. 

No capítulo 3 discorre-se a metodologia, ou seja, o tipo de pesquisa utilizado, 

os métodos para a coleta de dados e a interpretação dos resultados mediante as 

dados coletados.  

No capítulo 4, são apresentadas as análises dos resultados de acordo com a 

pesquisa realizada na empresa, na sequência 4.1 foi feita uma análise da atual 

forma de concessão de venda a prazo da empresa. No item 4.2 foi feita uma 

pesquisa de crédito e cobrança em outras empresas. No item 4.3 discorre- se a 

discussão dos resultados e sugestões. 
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Finalmente, no capítulo 5, são apresentadas as considerações finais 

referentes aos resultados dos estudos realizados, bem como suas limitações e 

recomendações para a empresa e para os futuros trabalhos acadêmicos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

A administração financeira trata dos assuntos relacionados à administração 

das finanças das empresas, onde o objetivo econômico das empresas é a 

maximização de seu valor de mercado. 

De acordo com Hoji (2000, p. 21): 

Para a Administração Financeira, o objetivo econômico das empresas é a 
maximização de seu valor de mercado á longo prazo, pois dessa forma 
estará sendo aumentada a riqueza de seus proprietários. (acionistas de 
sociedades por ações ou sócios de outros tipos de sociedades). 

 
Pois o investimento realizado pelo proprietário deve trazer um retorno 

compatível com o risco assumido, e para que a empresa cumpra com sua função 

social a geração de lucro e de caixa são extremante importantes. 

A administração financeira pode ser considerada uma ferramenta eficaz para 

se controlar a concessão de crédito aos seus clientes, portanto, deve ser feito um 

planejamento, uma análise de investimentos e, de meios que se tornem viáveis para 

aquisição de recursos para financiar operações e atividades da empresa, 

objetivando sempre o desenvolvimento da empresa, evitando que a mesma tenha 

desperdícios, gastos desnecessários, mostrando os melhores meios para a 

condução financeira da empresa. 

As principais funções da administração financeira é analisar e fazer um 

planejamento financeiro, analisar os resultados financeiros e planejar ações que são 

viáveis para obter melhorias dentro da organização, analisar e realizar negociações 

para captação dos recursos financeiros necessários, analisar a concessão de crédito 

aos clientes e administrar o recebimento dos créditos concedidos, efetuar os 

recebimentos e os pagamentos, controlando o saldo de caixa, administras as contas 

a receber e a pagar: controlar as vendas a prazo e contas a pagar relativas às 

compras a prazo, impostos e despesas operacionais. 

Porém, para que essas funções sejam realizadas a empresa deve tomar 

algumas providências em relação às finanças, que são organizar os registros e 

conferir se todos os documentos estão sendo devidamente controlados, acompanhar 

as contas a pagar e a receber, montando um fluxo de pagamentos e recebimentos, 

realizar o controle dos movimentos em caixa e os controles bancários.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7a
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2.2 POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

O objetivo básico das políticas de crédito é determinar fundamentos para as 

decisões de crédito, estabelecendo normas para todas as etapas do processo 

decisório, orientando todos os envolvidos frente aos objetivos desejados.  

Gitman (2001, p. 518) afirma que a “Política de crédito é a determinação da 

seleção de crédito, padrões e termos de crédito”. Contudo, para ter uma maior 

estabilidade à empresa deve ter uma política de crédito bem estruturada, e para dar 

sequência na concessão crédito a um cliente, é importante que a empresa tenha 

rotinas estabelecidas. 

Para saber qual política de crédito é fundamental, é importante saber quais 

são as estratégias da instituição, quais os serviços e produtos que são oferecidos 

pela empresa, pois os padrões de análise de crédito deverão ser compatíveis com 

as necessidades da comunidade. Uma política de crédito eficaz é aquela que faz 

com que os clientes paguem de acordo com a forma e no tempo previsto para 

efetuar o pagamento, ou seja, aquela em que não há atraso de pagamento por parte 

do cliente.  

As políticas de crédito de uma empresa podem ser liberais ou conservadora 

na concessão de crédito aos clientes, e referente às cobranças podem ser mais 

liberal ou rigorosa. 

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

de vendas 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”. 

Contudo, se for liberal no crédito e liberal nas cobranças o resultado pode ser de 

menos lucros ou maiores perdas que em qualquer tipo de política, ou seja, não se 

deve ser liberal nos dois termos, deve-se manter a rigidez em uma das partes. 

2.3 ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A RECEBER 

 

A empresa ao realizar a venda de bens e serviços, pode determinar esse 

pagamento em dinheiro na entrega ou na realização do serviço, ou pode-se 

conceder crédito ao cliente recebendo esse valor futuramente. Contudo, é de grande 

importância quando a empresa possui uma grande porcentagem de seus clientes 
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trabalhando com a concessão de crédito, administrar de forma detalhada suas 

contas a receber, pois esse processo é extremamente importante para o sucesso da 

organização. 

Segundo Braga (1995, p. 113), “As empresas vendem a prazo, ou seja, 

concede crédito para ampliar seu nível de produção, aumentar as vendas, e assim, 

maximizar a rentabilidade”. O valor a receber dentro de qualquer empresa tem uma 

grande valia, pois as empresas estão investindo em crescimento e os mesmos se 

encontram no contas a receber. 

As contas a receber existem justamente para conservar os atuais clientes e 

atrair novos clientes. A administração das contas a receber deve ser feita de modo a 

minimizar o investimento e, ao mesmo tempo manter um nível adequado de serviços 

aos clientes (CHIAVENATO, 1994).  

 Pois esses valores a receber referente aos bens e serviços prestados, pode 

corresponder pra empresa uma importância em relação a seus ativos circulantes, 

tendo como resultado, uma importante influência na receita da organização. Porém, 

é essencial que as empresas possuam um controle dessas contas a receber, pois 

isso facilitará a empresas se planejarem em seus investimentos, e assim consigam 

atingir seus objetivos que é a maximização de seus lucros. 

2.4 CONCEITO DE CRÉDITO 

 

O crédito é algo em que nos traduz confiança, tem como significado dispor ao 

cliente recursos financeiros ou vender algo com a intuição de receber algo divido em 

parcelas. Segundo Silva (1998, p. 63), “Crédito consiste na entrega de um valor 

presente mediante uma promessa de pagamento”. 

O crédito pode ser considerado a relação de confiança entre credor e o 

cliente, ambos precisam desta relação muito bem solidificada para darem 

procedimento a um negócio, pois o crédito está relacionado à compra de bens e 

serviços, e essa relação de confiança entre credor e o cliente ao conceder crédito 

referente aos pagamentos futuros, só haverá após uma relação de confiança entre 

as partes. A palavra crédito tem sua origem no vocábulo latino credere, que significa: 

crer, confiar, acreditar, ou ainda, do substantivo creditum, o qual significa 

literalmente “confiança”. (BLATT, 1999, p.23) 
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O cliente precisa ter confiança no credor em relação ao produto ou serviço 

que esta adquirindo, já o credor necessita da certeza de que irá receber pelos 

produtos ou serviços vendidos. Para muitas pessoas a importância nos dias atuais é 

ter crédito, pois o crédito pode ser uma forma de se obter recursos ou até mesmo 

atender a alguma necessidade.  

 Para Silva (2008, p. 45) “Crédito consiste na entrega de um valor presente 

mediante uma promessa de pagamento”. Um exemplo básico de uma venda a 

crédito é quando um cliente compra uma peça de roupa, a loja entrega a mercadoria 

ao cliente, e o cliente oferece para a loja uma promessa de pagamento em parcelas, 

em um prazo estendido, definido entre a loja e o cliente. A confiança que a loja 

deposita ao cliente é um elemento necessário para a concessão do crédito, porém, 

não é suficiente para a tomada de decisão. 

De acordo com Silva (1983, p.19): 

Em finanças, o vocábulo crédito define um instrumento de política financeira 
a ser utilizado por uma empresa comercial ou industrial na venda a prazo de 
seus produtos ou por um banco comercial, por exemplo, na concessão de 
um empréstimo, de um financiamento ou de uma fiança. 

 

O crédito está ligado à imagem de segurança, de confiança que a empresa 

deposita no cliente, sendo assim, o crédito é a concessão de receber algo mais pra 

frente que poderíamos estar recebendo hoje. 

2.5 OBJETIVO DA ANÁLISE DE CRÉDITO 

 

O objetivo da análise de crédito é recomendar ou não a concessão de crédito 

ao cliente, tendo como principal objetivo identificar e qualificar os riscos envolvidos 

na operação e a verificação da capacidade de pagamento do futuro devedor, 

contudo, minimizando o risco na concessão de crédito e evitando assim 

inadimplências.  

A garantia também é uma forma de proteção ao risco de inadimplência. 

Conforme Santos (2003, p.33), a finalidade da garantia, como diz é evitar que 

fatores imprevisíveis, ocorridos após a concessão de crédito, impossibilitem a 

liquidação do empréstimo.  

Podendo ser fatores de natureza sistemática ou externa à atividade, por 

fatores climáticos, cambiais, política fiscal, morte do principal dirigente da empresa, 
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incêndio, entre outras causas. Contudo, essas formas de proteção ao risco de 

inadimplência consistem na obtenção de garantias. 

2.6 TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE CRÉDITO 

 

Na concessão de crédito ao cliente, o credor acaba aceitando correr um risco 

por confiar nele, entretanto, esse risco vai diminuindo na medida em que o cliente 

vai conquistando sua confiança. Sendo assim, para Ross (2002, p.451), “a análise 

de crédito refere-se ao processo de decidir se o crédito será ou não concedido a 

determinado cliente”. 

Portanto, para saber se esse cliente merece ou não a concessão de crédito, 

deve ser feita uma análise de diversos fatores tais como seu caráter, sua 

capacidade de pagamento através da ficha cadastral, e o seu capital através dos 

seus demonstrativos contábeis. A análise e concessão de crédito por ser um 

processo que consiste essencialmente nas informações do cliente, elas precisam ser 

fontes seguras e objetivas. 

Na empresa, a pessoa que for conceder o crédito, deve estar bem preparada 

para analisar os diversos tipos de clientes, esse processo é a parte mais importante, 

pois vender e não receber é certo que pode gerar problemas financeiros. 

2.7 ANÁLISE DOS RISCOS DE CRÉDITO 

 

A concessão de crédito pode gerar alguns riscos para a empresa que os 

concede, como pagamentos fora do prazo ou nenhum pagamento, custos com 

cobranças de inadimplência e até mesmo risco de falência. 

Gitman (2010, p. 202) refere-se ao risco como sendo “a possibilidade de 

prejuízo financeiro, ou mais formalmente, a variabilidade de retornos associados a 

um determinado ativo”.  Por isso ao conceder crédito ao cliente, o credor aceita 

correr um risco por confiar no cliente, mas esse risco pode ser minimizado de acordo 

com que o cliente vai conquistando sua confiança no mercado.  

As empresas concedem créditos, para que se criem vínculos com os clientes 

além de confiabilidade, pois o cliente se sentirá mais a vontade sabendo que possui 

créditos com a empresa, dessa forma a empresa também pode se adequar ao 
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mercado competitivo que a todo o momento disponibiliza aos consumidores formas 

de pagamento cada vez mais facilitadas. “Analisar um crédito significa avaliar os 

riscos envolvidos em um negócio, e a capacidade de o cliente liquidar dívida nas 

condições contratadas”. (BLATT, 1999, p.41) 

A análise de crédito não pode ser medida somente na disposição do cliente 

em pagar pelos produtos ou serviços oferecidos por uma empresa, mas também sua 

capacidade de pagamento, esta capacidade inclui vários fatores como: sua renda 

mensal, o que ele já possui tomado em outras instituições, tanto financeiras como 

comerciais, sua imagem perante o mercado, sua formação etc.  

Contudo, os elementos fundamentais a serem analisados para a concessão 

do crédito diz respeito à liquidez, ou seja, o dever do cliente em honrar com seu 

compromisso assumido, no dia acordado entre ele e a empresa, a rentabilidade que 

é a concessão de crédito, onde a mesma precisa ser rentável a empresa que 

concedeu o crédito, e a segurança, que é a confiança que a empresa deposita no 

cliente a quem concedeu o crédito.   

2.8 TIPOS DE RISCOS 

 

A definição de risco pode ser dada pela representação de um valor, pela 

ocorrência de um fato ou resultados inesperados que podem ser relacionados com 

as perdas financeiras ou algum impacto negativo, que se torne desfavorável para a 

empresa que concedeu o crédito. Securato (2002, p. 216) define risco como sendo 

“uma forma de medir quanto podemos perder em uma operação, em relação a um 

ganho médio estabelecido”. 

Podem ser mencionados em cinco grupos os riscos de crédito que são risco 

de mercado, risco operacional, risco de crédito e risco legal, esses riscos possuem 

classificações de diversas formas, e podem ser analisados de acordo com as 

necessidades e objetivos pretendidos. Segundo Jorion (2003) é apropriado 

classificar alguns tipos de risco, pois irá facilitara ampliação das teorias práticas de 

sua gestão. Pode-se dividir o risco global em cinco grupos, tais como, Risco de 

Mercado, Risco de Crédito, Risco Operacional, Risco de Liquidez e Risco Legal, 

sendo que estes riscos estão agregados em uma instituição.  
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O risco de mercado pode ser analisado de acordo com comportamento dos 

preços do ativo em decorrência das condições de mercado, para poder entender e 

medir as possíveis perdas que ocorrem devido aos contratempos do mercado. 

Segundo Jorion (2003) o risco de mercado pode ser entendido como a oscilação dos 

preços de mercado, sendo que, atualmente existe ferramenta como o VAR que 

possibilita que usuários quantifiquem o risco de mercado de maneira ordenada. Por 

isso é de grande importância identificar e qualificar os fatores que impactam a 

dinâmica do preço do ativo.  

O risco operacional está relacionado com as possíveis perdas financeiras, 

resultantes das falhas nos processos dos controles e gerenciamento. Para Jorion 

(1997, p.16), “risco operacional refere-se a perdas potenciais resultantes de 

sistemas inadequados, falha de gerenciamento, falha nos controles, fraude ou erro 

humano”.  

O risco de crédito pode ser definido pelas possíveis perdas, pelos 

contratantes não horarem com seus compromissos. Para Gitman (2001, p. 205) risco 

de crédito, é a possibilidade de perda financeira. O risco de crédito vem sendo 

controlado cada dia mais através de limites de crédito sobre valores nacionais, 

exposições correntes e futuras. 

O risco de liquidez pode ser considerado como o risco de perdas, ocorrido 

pela incapacidade de se desfazer rapidamente de ativos, por condições de mercado, 

sendo a ocorrência de diferenças entre os pagamentos e recebimentos que possam 

afetar a capacidade de pagamento de uma instituição, como um banco, por 

exemplo. 

O risco legal são as possíveis perdas em relação a um contrato que 

legalmente não pode ser preservado, sendo perdas por documentações 

insuficientes, ilegalidade e falta de autoridade por parte do negociador.  

 
Uma técnica bastante comum é a classificação de crédito, um procedimento 
que produz uma pontuação capaz de refletir o potencial financeiro global de 
um solicitante de crédito, que resulta de uma média ponderada dos pontos 
relativos a características financeiras e creditícias. (GITMAN, 1997, p. 700) 

 

 Os métodos quantitativos estão sendo considerados os mais eficientes, 

porque se baseiam em dados e cálculos, onde eles projetam o risco que a empresa 

pode ter, essa classificação é chamada de decisão de crédito. 
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2.9 IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DE CRÉDITO 

 

 A análise de crédito é de grande importância, pois através desse processo 

pode se analisar todas as informações possíveis a respeito de determinada empresa 

ou pessoa física, podendo assim tomar uma decisão referente à concessão ou não 

do crédito, avaliando se a compatibilidade do crédito solicitado com a capacidade 

financeira. 

 Segundo Braga (1995, p. 116), “A política de crédito de uma empresa fornece 

os parâmetros que determinam se deve ser ou não concedido crédito a um cliente e, 

em caso afirmativo, qual o valor do limite de crédito a ser atribuído”. Por isso, a 

empresa deve estabelecer alguns critérios que atendam os dois objetivos que são 

preservar a empresa sem prejudicar suas vendas. 

Contudo, é muito importante que as empresas estabeleçam políticas de 

crédito e definam parâmetros para concessão do mesmo e também para cobranças, 

pois quanto mais liberal for o processo da política de concessão de crédito, maior 

será o risco de inadimplência. 

2.10 OS CINCO “CS” DE CRÉDITO 

 

Os cinco “Cs” de crédito são fatores muito importantes e decisivos no 

processo de análise de crédito, pois através desse processo é definido quanta 

confiança o credor terá em seu cliente, por isso, a análise de crédito se torna uma 

ferramenta importante para a concessão de crédito. 

Para Blatt (1999, p. 42), “Os „Cs‟ de crédito fornecem uma visão da 

complexidade que uma avaliação de crédito pode assumir. Tal complexidade 

frequentemente implica um grau de subjetividade elevado no que tange à decisão 

propriamente dita”. Ou seja, os “Cs” de crédito, abrem a visão do avaliador de 

crédito, com o intuito de apresentar o nível das diversas opiniões que vão levar a 

tomar a decisão de liberar ou não o crédito. 

Já para Gitman (1997, p. 696) “Os analistas de crédito frequentemente 

utilizam-se dos 5C‟s para orientar suas análises sobre as dimensões-chave da 

capacidade creditícia de um cliente”. O avaliador de crédito utilizará os Cs de crédito 

para verificar, quais são as capacidades que o cliente possui no mercado do crédito. 
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Podem fornecer ao analista, informações a respeito do tomador de crédito, 

informações estas que mede o grau de segurança que o credor pode ter na 

concessão deste crédito. Os 5 “Cs” diz-se respeito a:caráter, capacidade, capital, 

colateral e condições. Antes de qualquer coisa, a empresa deve identificar quais são 

os clientes que irão trabalhar, a empresa pode definir uma política de crédito para 

cada tipo de cliente. 

2.11 CARÁTER 

 

O Caráter se faz na determinação do cliente pagar ou não os compromissos 

assumidos, é sem dúvida o primeiro fator para seleção dos clientes. Para Blatt 

(1999, p. 43) “[...] o caráter é um conjunto de qualidades, notadamente integridade e 

honestidade”. Portanto, este é o primeiro fator de seleção dos clientes, pois faz 

referência ao risco moral, ou seja, à honestidade do cliente, intenção ou à 

determinação do cliente de honrar ou não seus compromissos assumidos.  

Para avaliar o caráter de uma pessoa, cabe ressaltar que os aspectos de 

bom ou mau pagador são totalmente diferentes dos aspectos de bom ou mau 

caráter, pois o cliente pode ter um bom caráter e não conseguir cumprir todas as 

obrigações financeiras, ou o cliente pode ter um mau caráter e cumprir as 

obrigações financeiras por necessidade, ou até por honrar compromissos futuros. 

Para Gomes (2003, p. 172), “Caráter refere-se à intenção de pagar. Ressalta-

se o fato de que ter atrasado o pagamento não significa necessariamente que a 

empresa ou pessoa não tenha caráter”. Sendo assim, o caráter é determinado pela 

intenção da empresa em cumprir seus compromissos e pode ser medido por sua 

análise histórica. 

 O levantamento de dados pode auxiliar na avaliação do caráter através de 

seu histórico no cumprimento de suas obrigações assumidas, pois se houver 

descumprimento de compromissos poderão surgir reflexos na avaliação do caráter 

do cliente. 

Pode ser muito difícil identificar se alguém teve ou não intenção de pagar 
suas dívidas [...]. “Poderíamos ter uma situação em que alguém não tenha 
intenção de pagar, porém a continuidade de seu negócio depende de que 
cumpra suas obrigações para continuar recebendo crédito e subsistindo em 
suas atividades”. (SILVA, 1998. p. 77) 
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É difícil avaliar as boas intenções de uma pessoa, em muitos casos o atraso 

nos pagamentos não significa que a pessoa tenha um mau caráter. “Pergunta-chave 

do „caráter‟: a pessoa ou empresa tem reputação de honestidade a ponto de fazer 

qualquer esforço para pagar suas obrigações?” (BLATT, 1999, p. 43). O caráter é 

conquistado ao longo do tempo, porém, para os clientes antigos essa análise torna-

se mais confiável, pois seu comportamento financeiro nos permite descrever um 

perfil ou padrão, baseando-se também em dados externos e internos como dados 

fornecidos pelo cadastro do cliente.  

2.12 CAPACIDADE 

 

A Capacidade e a relação com a competência, a possibilidade ou a habilidade 

do indivíduo em honrar seus compromissos assumidos. Para Gitman (2001, p. 518) 

a capacidade como “o potencial do cliente para saldar os créditos recebidos, ou seja, 

a capacidade de pagamento do indivíduo ou empresa”. A mesma também pode ser 

considerada com as qualidades curriculares da pessoa em administrar sua vida 

pessoal e profissional.  

 

Esta capacidade abrange os aspectos pessoais e profissionais. Tem notada 
importância na capacidade à formação escolar e profissional do cliente, a 
sua participação em empreendimentos anteriores bem sucedidos, o seu 
relacionamento comercial, social e político, dentre outros. (BLATT, 1999, p. 
44). 

 

O crédito que é concedido à pessoa física analisa-se sua estabilidade no 

emprego, formação profissional, empreendimentos, estado civil, idade, dentre 

outros. Para pessoa jurídica é analisado o histórico da empresa, os demonstrativos 

financeiros, a experiência dos administradores, relacionamentos, empreendimentos, 

estabilidade profissional, dentre outros.  

Para Silva (1998, p. 79) “No que diz respeito à capacidade física de uma 

empresa, por meio de uma visita pode-se conhecer suas instalações, seus métodos 

de trabalho, bem como o grau de tecnologia utilizado”. Para se observar a 

capacidade do cliente, a empresa não precisa ter necessariamente um espaço 

físico, pode-se por bem fazer uma visita, com o intuito de conhecer melhor o seu 

cliente. 
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A capacidade é uma forma de se avaliar os ganhos ou o desempenho 

operacional e financeiro do cliente, onde permitirá a geração de recursos para 

efetuar o pagamento do compromisso pretendido. 

 

Refere-se à habilidade administrativa, e à competência empresarial dos 
homens responsáveis pela empresa. Refere-se igualmente à capacidade 
produtiva da empresa, suas instalações físicas, seu potencial de competição 
e penetração nos mercados, seu grau tecnológico. Normalmente uma visita 
poderia nos dar uma ideia desse potencial. (BLATT, 1999, p. 44). 

 

Este é um dos aspectos mais difíceis de avaliar, pois a visão que o avaliador 

tem da empresa, normalmente impressiona o avaliador, o que vai contar nessa hora 

é a experiência do avaliador em poder minimizar o risco.  

2.13 CAPITAL 

 

O Capital se diz referente às condições dos negócios do ramo de atividade ou 

do emprego do cliente, ou seja, é a fonte de renda do cliente. Segundo Blatt (1999, 

p. 42) refere-se ao capital como sendo “a fonte de receita e renda do cliente, ou seja, 

quais as origens de seus recursos, sua frequência e consistência”. O capital faz 

registro às condições econômicas e financeiras da empresa, onde o que conta é o 

volume de bens e direitos para o cumprimento das obrigações.  

É um dos aspectos mais significativos do crédito, pois se trata da medição e 

da qualidade dos demonstrativos financeiros da empresa. “As informações 

referentes à capital são obtidas diretamente através da análise de demonstrativos 

financeiros e contábeis do cliente. Deve-se analisar o volume e a qualidade de 

endividamento do tomador de crédito” (BLATT, 1999, p. 45).  

 Para pessoas físicas, o que conta é o patrimônio do cliente deduzindo os 

créditos que ele contraiu para adquirir esse patrimônio, com bens realizáveis, os 

títulos que tem para receber de vendas, entre outros. Blatt, (1999, p. 44) aponta: 

“Pergunta-chave do „capital‟: a estrutura econômica e financeira da empresa ou 

pessoa é sólida e estável?”. 

O capital possui uma informação essencial para determinação da capacidade 

de pagamento do cliente, tornando-se um fator de grande importância na decisão de 
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concessão de crédito ao cliente, pois através dessa informação pode-se analisar os 

índices financeiros relativos aos bens e recursos disponíveis para acobertar débitos. 

O capital é medido mediante as análises de índices financeiros, onde sua 

finalidade é analisar a capacidade de pagamento do crédito em que foi concedido. 

Silva (2008, p. 76) comenta que “o Capital refere-se à situação econômico-financeira 

da empresa, no que diz respeito a seus bens e recursos possuídos para saldar seus 

débitos”. O Capital compreende a situação patrimonial, financeira e econômica da 

empresa. 

2.14 COLATERAL 

 

Colateral são as garantias oferecidas pelo cliente para compensar fraquezas 

ou apenas para compensá-las de outros aspectos do crédito, ou seja, são as 

garantias que o devedor oferece para obter maior segurança no crédito. Blatt, (1999, 

p. 46) aponta que: “Muitas vezes, o colateral é usado para contra balançar as 

fraquezas que existem nos riscos, como capacidade não provável, capital 

insuficiente ou outras dificuldades”.  

 O colateral não deve ser utilizado para balancear os pontos fracos dentro do 

caráter, porque quando se falta com honestidade, o crédito incluirá riscos onde 

normalmente não deve ser assumido pelo credor.  

 Gomes (2003, p. 172) comenta que “Colateral: são as garantias reais e 

pessoais oferecidas aos credores”. Ou seja, é uma garantia de segurança a mais 

que a empresa, obtém mediante a liberação do crédito. 

 

O colateral refere-se á capacidade do cliente em oferecer garantias 
complementares. A garantia é uma espécie de segurança adicional e, em 
alguns casos, a concessão de crédito precisará dela para compensar as 
fraquezas decorrentes dos outros fatores de risco. (SILVA, 1998, p. 96) 

  

Este “C” diz respeito à qualidade e as garantias, que servirão de apoio ao 

crédito concedido, esse fator não substituirá o fator caráter, que é o primeiro fator a 

ser analisado.  

2.15 CONDIÇÕES 
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As condições podem ser medidas através da base do conhecimento das 

atividades do cliente no mercado em que atua, concorrência, qualidade dos 

produtos, crise ou fartura financeira, as condições que permitem ter uma previsão do 

futuro do cliente.  

 

“[...] refere-se ao meio ambiente no qual a empresa está inserida, ou seja, 
refere-se aos fatores externos e macroeconômicos. Fatores como 
sazonalidade, desaquecimento setorial ou geral, setores como a alta 
sensibilidade à renda, à demanda, etc., podem afetar terrivelmente a saúde 
da empresa”. (BLATT, 1999, p. 47) 

 

As condições podem ser feitas de forma analítica, com a finalidade de avaliar 

que momento a empresa está vivendo, nas situações de queda ou ascensão, ou 

seja, se está com queda nas vendas, dificultando assim o recebimento de dinheiro 

para seu caixa, contundo talvez este momento não seja adequado para conceder-

lhe crédito, caso contrário se houver algum aumento nas vendas, com uma boa 

situação no caixa, sem dívidas futuras, neste caso pode se conceder crédito.  

Segundo Schrickel (1997, p. 53), “as condições dizem respeito ao cenário 

micro e macroeconômico em que o tomador, no caso a empresa, está inserido”. Este 

item é de extrema importância, uma vez que os riscos sistemáticos influenciam 

diretamente a empresa.  

Gomes (2003, p. 173) comenta que “Condições: são os fatores externos ou 

macroeconômicos e sua interrelação com a microeconomia da empresa analisada”. 

Por isto analisa-se o cenário econômico atual no qual a empresa está inserida e de 

como a empresa lida com fornecedores e cliente, se ela não mantém concentração 

de seus negócios, porque quanto mais diversificada é sua carteira de clientes e 

fornecedores, menores são os riscos. 

2.16 FICHA CADASTRAL E HISTÓRICO DO CLIENTE 

 

Através da ficha cadastral pode se realizar a coleta dos dados do cliente, 

essa ficha deve ser constantemente atualizada, onde é preenchido um formulário 

com as informações do cliente. De acordo com Leoni (1998, p.21), a ficha cadastral 

é, sem dúvida, o principal instrumento para que uma empresa elabore a análise de 

crédito de um determinado cliente.  
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E este formulário é um instrumento para obter-se um melhor conhecimento do 

cliente. Para Schrickel (1997, p. 122), o formulário “uniformiza, sistematiza, clarifica, 

acelera e dá continuidade de tratamento às informações a processar”. Pois através 

desse formulário pode se agilizar e facilitar o processo de concessão de crédito e 

obter um controle do histórico do cliente e principalmente por durante o período em 

que é cliente honrou seus compromissos. 

 Cada empresa deve ter seu modelo próprio de formulário, de acordo com as 

necessidades da empresa e características de seus clientes, pois esse formulário 

tem por objetivo obter as informações que realmente precisa saber sobre o cliente, 

sendo claras e objetivas, pois o excesso de informações além de não ter utilidade no 

processo decisório, pode fazer com que o cliente se sinta incomodado em fornecer 

informações à empresa em que não tem necessidade para com o objetivo final.  

Através de um controle continuo das fichas cadastrais dos clientes, a 

empresa pode de acordo com o histórico do cliente, avaliar seu relacionamento com 

a empresa, mostrando se ele é pontual em seus pagamentos, com que frequência 

costuma comprar, dentre outras informações. A pontualidade do cliente pode ser 

acompanhada através de registros que a empresa mantém do relacionamento com o 

cliente (SILVA, 1998). 

É importante analisar o histórico de compras do cliente, para saber qual é sua 

representatividade nas vendas totais, podendo assim adotar um tratamento 

diferenciado para clientes, que possuem um histórico de relacionamento mais longo 

e sem problemas de pagamento.  

Estes diferenciais para com os clientes mais fidelizados podem ser, prazos de 

pagamentos mais flexíveis ou descontos diferenciados. Esta ação por parte da 

empresa faz com que a empresa crie vínculos com os clientes e os fidelize 

garantindo assim vantagem competitiva perante as empresas concorrentes. 

A ficha cadastral não só é importante para que a empresa mantenha um 

controle sobre os cadastros dos seus clientes fazendo com que melhore as análises 

de crédito, mas também pode se tornar uma ferramenta competitiva da empresa que 

através dela pode se realizar uma análise de uma força interna que a empresa 

possui. 
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2.17 POLÍTICAS DE COBRANÇA 

 

Perante a economia globalizada, não se pode prever como estará o mercado 

futuro, quais serão as condições econômicas da população. Vários fatores podem 

influenciar a vida econômica dos consumidores, como mudanças climáticas, 

governamentais entre outros fatores que podem fazer com que a capacidade de 

pagamento que anteriormente o cliente apresentava no momento da concessão do 

crédito, no momento de efetuar o pagamento ele não possa ter mais, diante disso, a 

empresa precisa ter estabelecida uma política de cobrança. 

Para lidar com possíveis casos insatisfatórios que a empresa pode enfrentar 

após conceder o crédito, deve-se definir um processo de política de cobrança 

eficiente, que tem por objetivo aumentar as chances de o cliente efetuar o 

pagamento da quantia que deve para empresa, mais os prejuízos acumulados 

devido a sua inadimplência. 

Leoni (1997, p. 124), diz que “a cobrança é uma função importantíssima em 

qualquer organização empresarial, pois, afinal, é o retorno do dinheiro ou do capital 

investido”. Portanto, o processo de administração das cobranças exige etapas 

essenciais para sua eficiência. 

O processo de cobrança esta diretamente ligada à análise de concessão de 

crédito, este processo precisa ser realizado de forma eficaz pela empresa para que 

se evite o processo de cobrança. As empresas geralmente fornecem créditos com o 

simples objetivo de vender, não pensando no principal, o recebimento do serviço ou 

mercadoria vendida. 

 

Segundo o autor Blatt, (1999, p.119), 

Ao se deparar com um problema de cobrança nas mãos, a coisa mais 
importante é controlá-lo o mais rápido possível para alcançar bons 
resultados. A chave é reconhecer quando o processo está sendo adiado, e 
preparar-se para utilizar uma abordagem adequada cada vez que ocorre um 
contato. 

 

As empresas utilizam de várias formas na realização de suas cobranças, 

cada uma utiliza a que melhor se adeque a empresa. Independente da forma que 

são realizadas as cobranças da empresa gera-se custos, que poderiam ser evitados 

se o crédito fosse analisado de forma correta, esta análise envolve questões como 
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uma politica de desconto para pagamentos à vista, estimulando assim as vendas à 

vista ou promovendo vendas com cartões de crédito, a fim de realizar vendas com 

maior segurança, evitando assim possíveis custos de cobrança. 

2.18 COBRANÇAS 

 

Em todas as atividades existem bons e maus profissionais, na área da 

cobrança não é diferente, dessa forma alguns cobradores acabam por ameaçar e 

constranger os consumidores na hora da cobrança. Sabe-se que as empresas têm o 

direito de buscar os valores devidos utilizando-se do amparo da lei, e de uma forma 

a não constranger o consumidor, pois existem cobradores desonestos que fazem 

ameaças, transformando a imagem do cobrador como uma profissão incorreta.  

Portanto, para se realizar uma cobrança eficiente, o responsável por esse 

procedimento deve ser muito bem treinado, o mesmo deve saber dialogar sem 

ofender o cliente, inclusive com poder de renegociação. Faz-se necessária a 

cobrança, muitas vezes para lembrar o devedor do débito com a empresa, pois 

muitos realmente esquecem e outros apenas não têm a intenção de efetuar o 

pagamento, situação em que cabe buscar entender a lei sobre cobrança e colocá-la 

em prática para recuperar os valores financeiros pendentes. 

Por isso a organização e o controle dos títulos de cobrança deverão ser feitos 

com muita responsabilidade. Sua administração deve acontecer por pessoas 

preparadas e responsáveis. Os controles devem ser efetuados de forma objetiva e 

sem atraso, pois o resultado é receber recursos financeiros – dinheiro. 

 

A cobrança é o termômetro, aferição final, quanto às vendas, à concessão 
dos créditos e quanto à situação econômica e financeira existente no 
mercado de atuação. Quanto à situação de mercados, seus reflexos 
deverão ser avaliados e acompanhados, dentro do contexto mercadológico 
e sociopolítico, refletindo, de maneira direta ou indireta, nas atuações das 
vendas e nas recuperações dos investimentos. (LEONI, 1994, p. 157)  

 
 

Ao realizar uma cobrança muitas vezes significa recuperar um cliente, pois 

existem períodos em que o cliente passa por dificuldade e fazendo uma negociação 

dentro do que regulamenta a lei pode ajudar a empresa a reaver o valor devido e ao 

cliente a retirada do CPF (Cadastro de Pessoa Física) dos órgãos de proteção ao 
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crédito, podendo ajudá-lo a efetuar o pagamento das dívidas e se estabilizar 

financeiramente.  

2.19 PROCEDIMENTOS DA POLÍTICA DE COBRANÇA 

 

A política de cobrança pode ser feita a partir de vários procedimentos básicos, 

e também deve ser bem estruturada, pois se realizada com eficiência pode ajudar a 

empresa a diminuir as perdas que poderá ter com estes clientes insatisfatórios, mas 

não reduz o risco de inadimplência, apenas realiza o resgate do valor inadimplente, 

mas o que as empresas precisam evitar é justamente a inadimplência para que não 

necessite ter custos elevados com a realização de cobranças. Esta política abrange 

diretamente a área administrativa da empresa, que irá colocar em prática a política 

de cobrança da empresa. 

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

cartas, telefonemas, visitas pessoais, contratação de empresas especializadas em 

cobrança e cobrança vai judicial”.  Esses procedimentos são essenciais na política 

de cobrança de uma empresa. 

As cartas são enviadas para o cliente apenas para lembrá-lo de sua 

obrigação, após o vencimento de uma duplicata, os telefonemas são realizados caso 

as cartas enviadas aos clientes não derem resultados, pode-se ligar para o cliente e 

insistir que o mesmo realize o pagamento da duplicata vencida. As visitas pessoais 

pode ser uma técnica muito eficaz, pois no ato da visita ao cliente o mesmo pode 

estar efetuando o pagamento do valor que está sendo cobrado.  

É muito importante que o cliente inadimplente seja comunicado sobre sua 

situação perante a empresa, pois ele só poderá ser cobrado efetivamente após a 

empresa possuir provas de que realmente o devedor foi comunicado, nenhum 

procedimento poderá ser tomado sem antes a empresa ter esta atitude. 

A contratação de empresas especializadas em cobrança é quando a 

empresa entrega a terceiros a responsabilidade pelas cobranças de seus créditos, e 

no caso das ações judiciais é o passo mais rígido no processo de cobrança, pois 

consiste na avaliação de um processo contra o devedor, essa medida pode ter um 

valor maior, por isso, pode comprometer o pagamento da divida e levar o 

inadimplente à falência.    
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Os procedimentos adotados para receber os créditos concedidos aos 
clientes, na data do vencimento, são denominados de política de cobranças. 
Esses procedimentos, cuja avaliação é realizada pela observação dos 
inadimplentes ou incobráveis, normalmente resultam das políticas de crédito 
adotas pela empresa. (GITMAN, 1997, p. 709). 

 

Contudo, esses procedimentos são adotados para que as empresas possam 

cobrar as duplicatas a receber na data em que está vencendo, a política de 

cobrança deve seguir um roteiro, onde serão avaliados e analisados os níveis de 

inadimplentes ou incobráveis que a empresa possui. 

2.20 INADIMPLÊNCIA 

 

A inadimplência é um fator indesejado e que traz algumas consequências 

para as empresas, dificultando o ciclo orçamentário pelo não recebimento dos 

recursos nos prazos contratados. 

Para Teixeira (2001, p. 19), “inadimplência é a falta de pagamento; 

inadimplemento é o termo jurídico utilizado, em regra, para designar uma situação 

de não cumprimento de cláusula contratual; insolvência é a perda total de 

capacidade de pagamento”. Portanto, é extremante importante às empresas adotem 

medidas para não terem problemas no momento do recebimento ou pelo menos, 

minimizar os efeitos negativos causados pela inadimplência. 

Segundo, Gitman (1997, p. 709) “A eficiência da política de cobrança da 

empresa pode ser avaliada parcialmente, observando-se o nível dos inadimplentes 

ou incobráveis. Esse nível depende não só da política de cobrança, mas também da 

política em que se baseou a concessão do crédito”. Por isso, as empresas devem 

controlar constantemente os créditos concedidos aos clientes, para poderem manter 

os índices de inadimplência o mais baixo possível. 

Algumas causas de inadimplência podem ocorrer na maioria das situações 

em casos de financiamentos ou de compras a prazo, cheques sem fundo, 

reapresentado ao banco e devolvido por insuficiência de fundos, dividas no cartão 

de crédito, títulos que são protestados em cartórios e saldo negativo nos bancos. 

A cobrança tem se tornado um papel muito relevante dentro das empresas, 

pois é um fator de grande importância para o ciclo operacional e financeiro das 
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empresas. Segundo Silva (2006, p. 354), “a gestão de cobrança deve estar focada 

na maximização visando melhorar o fluxo de caixa e na minimização de perdas de 

negócios futuros”. Portanto, é extremamente importante que as políticas de crédito e 

cobrança andem juntas. 

O processo de cobrança precisa estar focado nos resultados diretos da 

empresa, precisando resgatar o máximo possível dos casos de inadimplência 

apresentados na empresa. Para que o processo seja eficiente, a empresa precisa 

manter um controle diário de inadimplência, que pode ser executado pelo setor 

administrativo, para que se possa iniciar o processo de cobrança, organizando-se 

em alguns aspectos como: contatar imediatamente o cliente inadimplente e 

questionar o motivo de atraso, para que assim possa iniciar uma negociação da 

dívida, esta negociação pode ser uma nova data para quitar o débito ou até mesmo 

outra forma de parcelamento, em um maior prazo, caso o mesmo não possua 

condições de pagar naquele momento.  

Neste caso a empresa pode contratar uma empresa terceirizada para efetivar 

a cobrança, desta maneira, diminuído os custos e contado com profissionais 

capacitados. 

 

2.21 SPC e SERASA 

 

A atividade principal da SERASA e do SPC é prestar serviços pelo código de 

defesa do consumidor como caráter público. Seu principal produto é o 

gerenciamento do banco de dados de informações para crédito, esses dados 

informam o cadastro negativo dos cidadãos são enviados como convênios de 

credores e fornecedores e remetidos aos bancos, instituições financeiras, lojas do 

comércio, e as empresas de pequeno e médio porte.  

O serviço de proteção ao crédito, conhecido como SPC e a SERASA, são 

entidades que possuem banco de dados de todas as associações comerciais, que 

estão em todos os estados brasileiros. A diferença entre elas, é que a SERASA é 

mantida por instituições financeiras e o SPC, pelas associações comerciais e 

prestadoras de serviços, porém o nome do devedor aparece no banco de dados das 

duas entidades, independentemente de onde se originou na dívida. 
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Elas juntas, possuem dados de cadastros de empresas e cidadãos, possuem 

mais de 170 milhões de CPFs e CNPJ cadastrados, e mais de 210 mil grupos 

econômicos. Recebem informações de mais de 48 mil escritórios de contabilidade e 

mais de 6 mil cartórios e outras fontes públicas e oficiais, onde indicam dívidas 

vencidas e não pagas, registros de protestos de títulos, ações judiciais e cheques 

sem fundos. 

O objetivo da SERASA é cadastrar informações em relação ao consumidor 

adimplente e inadimplente, e proteger indiretamente as informações negociais. 

Esses órgãos são as maiores banco de dados do mundo, onde são 

armazenados dados cadastrais de empresas e cidadãos, e seus apontamentos que 

indicam dívidas vencidas e não pagas. Todos os brasileiros que desejam saber 

quais anotações existentes em seu CPF podem disponibilizá-las gratuitamente, mas 

é necessário que o cidadão compareça pessoalmente a um dos postos de 

atendimento da entidade, munido de seu CPF e carteira de identidade, originais, e 

solicitar uma certidão com os dados desejados. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Para realização desta pesquisa de natureza qualitativa, pesquisou-se a 

importância deste tipo de estudo que amplia o conhecimento do pesquisador sobre o 

tema estudado. De acordo com Chizzotti (2006, p. 28), “o termo qualitativo implica 

uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, 

para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são 

perceptíveis a uma atenção sensível”.  

A metodologia utilizada foi à pesquisa implantação da análise de crédito e 

cobrança em uma empresa do ramo automotivo da cidade de Toledo.  Segundo 

Barros e Lehfeld (2000, p.71) “por meio de pesquisas descritivas, procura-se 

descobrir com que frequência um fenômeno ocorre, sua natureza, suas 

características, causas, relações e conexões com outros fenômenos”. As pesquisas 

exploratórias, segundo Gil (1999, p. 43) visam proporcionar uma visão geral de um 

determinado fato, do tipo aproximativo. 

Portanto, utilizou-se essa metodologia com a finalidade de analisar o 

processo que a empresa realiza referente análise de crédito e cobrança.  Sendo 

assim, para Ross (2002, p.451), “a análise de crédito refere-se ao processo de 

decidir se o crédito será ou não concedido a determinado cliente”. Ou seja, como a 

empresa faz a concessão de crédito aos seus clientes, e como são realizadas as 

cobranças em questão de inadimplência.  

Segundo Gitman (1997, p. 709) “A eficiência da política de cobrança da 

empresa pode ser avaliada parcialmente, observando-se o nível dos inadimplentes 

ou incobráveis. Esse nível depende não só da política de cobrança, mas também da 

política em que se baseou a concessão do crédito”. Contudo, realizou-se uma 

análise na política de cobrança que a empresa utiliza, e como a mesma realiza o 

controle dos índices de inadimplência. 

O objetivo geral deste estudo é analisar a atual situação do departamento que 

realiza a análise de crédito e cobranças da empresa, identificando os principais 

pontos negativos que causam o índice de inadimplência da empresa, tendo como 

objetivos específicos analisar o setor de crédito e cobrança, identificando as 

principais dificuldades encontradas pela empresa, verificando se a empresa utiliza 
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alguma técnica para analisar as concessões de crédito e se a mesma possui uma 

política eficaz de cobrança, proporcionando para nós uma visão geral do processo 

que a empresa realiza, para identificarmos os principais problemas que estão 

ocorrendo dentro da empresa.  

Analisou-se então os critérios, métodos e as técnicas para a elaboração 

deste estudo, com o objetivo de oferecer informações sobre o objeto desta e orientar 

a formulação de hipótese. Para realizarmos este estudo foi feita uma pesquisa 

bibliográfica, através de documentos bibliográficos. 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 61), a pesquisa bibliográfica 

“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se 

busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. Pois, através dessa 

pesquisa bibliográfica tivemos uma visão maior do estudo que desenvolvemos. 

Realizou-se uma pesquisa documental, em que foi feita a análise de alguns 

documentos pertencentes aos arquivos da empresa. Segundo Lakatos e Marconi 

(2001), a pesquisa documental é a coleta de dados em fontes primárias, como 

documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos públicos, arquivos particulares 

de instituições e domicílios, e fontes estatísticas.   

Para operacionalizar a pesquisa foi realizado um estudo de caso, método pelo 

qual foi possível analisar o processo de concessão de crédito aos clientes e as 

formas cobranças realizadas pela empresa. “Um estudo de caso é uma investigação 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2001, p. 33).   

O estudo de caso foi realizado em uma empresa do ramo automotivo, 

pertencente ao mercado de comercialização de pneus, rodas, acessórios e 

prestação de serviços na área de manutenção dos veículos, está empresa está no 

mercado de trabalho a 15 anos, formada por profissionais do ramo automotivo e 

conta atualmente com 7 funcionários, sendo uma micro empresa que trabalha com 

diversos produtos e serviços e possui parcerias com os principais fornecedores das 

melhores marcas do ramo automotivo, e entre os produtos que são comercializados 

e os serviços prestados, a empresa também é especializada em pneus, suspensão, 

freios, amortecedores, alinhamento, balanceamento, caster, cambagem e serviços 

com tecnologia de ponta para a segurança de quem dirigem. 
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A empresa ao realizar a venda de bens e serviços pode determinar esse 

pagamento em dinheiro na entrega ou na realização do serviço, ou pode-se 

conceder crédito ao cliente recebendo esse valor futuramente. Portanto, é 

extremante importante às empresas adotem medidas para não terem problemas no 

momento do recebimento ou pelo menos, minimizar os efeitos negativos causados 

pela inadimplência. 

 

3.2 Coleta de Dados 

 

Utilizou-se como técnica para coleta de dados a entrevista com perguntas 

semiestruturadas. Nesta oportunidade as autoras conversaram com o proprietário da 

empresa e também com um funcionário, seguindo um roteiro de perguntas que 

foram elaboradas de acordo com o assunto que desenvolvemos neste estudo, 

constante no ANEXO 1.  

O intuito de realizar a entrevista era levantar informações tais como: (a) 

quais são as formas de recebimento adotadas pela empresa; (b) se essas formas de 

recebimento são diferenciadas dependendo do cliente; (c) qual critério a empresa 

utiliza para fazer essa diferenciação; (d) se a empresa possui muitos clientes 

inadimplentes e há quanto tempo estão inadimplentes; (e) em questão do cadastro 

dos clientes como é feita essa análise; se a empresa possui inscrição de proteção 

aos órgãos de proteção ao crédito; (f) a empresa verifica a capacidade de 

pagamento do cliente antes de efetuar o crédito ao mesmo, ou utiliza algum 

procedimento para conceder crédito ao cliente, quais as principais dificuldades que a 

empresa encontra ao realizar uma análise de crédito; (g)como são efetuadas as 

cobranças; (h) a empresa utiliza alguma técnica e se a empresa possui algum 

procedimento nas renegociações.  

Segundo Haguette (1997, p. 86) a entrevista pode ser definida como um 

“processo de interação social entre duas pessoas na qual uma elas, o entrevistador, 

tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. 

Contundo utilizou-se essa técnica para obter maiores informações do processo que 

a empresa realiza. 

Uma das vantagens que essa técnica possui é a captação de informações 

importantes para realização deste estudo, proporcionado assim um melhor 
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conhecimento do processo de concessão de crédito que a empresa realiza ao 

conceder crédito para seus clientes, e como são realizadas as cobranças em caso 

de inadimplências.  

Essa técnica também permitiu coletar informações sobre os principais 

problemas que vem ocorrendo no processo de concessão de crédito e cobrança da 

empresa do ramo automotivo durante o ano 2015. Realizou-se este estudo nesta 

empresa, pois, eles estão no mercado de trabalho há 15 anos e somente agora a 

empresa implantou um sistema de crédito e cobrança. Contundo, este estudo 

proporcionou um melhor conhecimento da administração financeira nas empresas 

de pequeno porte. 

 

3.3 Interpretação dos resultados 

 

Foi realizada uma coleta de dados a fim de obter informações que 

contribuíssem para identificar os pontos positivos e negativos da empresa em 

relação a: administração e preenchimento dos dados cadastrais, históricos dos 

clientes e qual a política de análise de crédito e cobrança utilizada pela empresa e 

sua forma de execução.  Esta coleta de dados foi realizada através de uma 

entrevista realizada com o sócio administrador da empresa e as  análises foram 

feitas através de cópias de páginas do sistema utilizado para cadastros dos seus 

clientes. 

Após a coleta de dados, todas as informações obtidas foram sistematizadas, 

de forma a observar se o que havia sido coletado atenderia a todos os objetivos 

propostos. Notou-se falta de algumas informações, de forma que uma segunda 

entrevista foi realizada para coletar os dados faltantes.  

Através da análise realizada constatou-se algumas falhas que precisam 

serem revistas pelo administrador da empresa, que lhe causam problemas futuros 

em relação a inadimplência, análises de crédito e contato com clientes. 

A empresa utiliza um sistema que lhe oferece um cadastro completo do 

cliente, de fácil manuseio e preenchimento oferecendo-lhe informações de total 

relevância. Porém, o mesmo não é utilizado de forma correta, pois nem todas as 

informações são preenchidas, o que impossibilita o gestor de efetuar uma análise de 

crédito que seja eficiente para a empresa.  
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Alguns clientes não possuem cadastro efetuado no sistema, por se tratarem 

de pessoas que já eram clientes da empresa antes de se implantar o sistema atual, 

e a empresa não apresenta a necessidade de se atualizar estes cadastros, não 

padronizando os processos. 

A empresa não possui uma politica de análise de crédito e de cobrança, os 

clientes são tratados de forma diferenciada pelo administrador. O fato de os clientes 

serem tratados de forma exclusiva pode ser um fator positivo para a empresa de 

modo que os fideliza como clientes, porém a empresa precisa criar politicas a serem 

seguidas, de modo que não lhe cause prejuízos futuros. 

A empresa não executa de forma assídua a supervisão dos trabalhos 

realizados por cada colaborador, causando falhas nos processos que muitas vezes 

acontece pelo fato do colaborador desconhecer como executar de forma eficaz as 

suas tarefas, exemplo é a forma como são preenchidos os cadastros dos clientes no 

sistema em que a empresa utiliza. 

Ao realizar o levantamento dos dados, através das informações obtidas, 

desenvolveu-se uma pesquisa teórica, a fim de se obter informações necessárias 

para as possíveis alterações a serem sugeridas ao gestor da empresa.  

Complementando a pesquisa, foi realizada uma coleta de dados informal em 

três empresas de outros segmentos com o intuito de comparar a concessão de 

crédito e o nível de inadimplência de cada uma delas. Estes dados serviram como 

uma base de avalição do nível de exigência utilizado pela empresa do caso. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A empresa possui um quadro que conta com 7 funcionários, sendo 1 

encarregado da loja, 1 vendedor, 1 auxiliar administrativo, 2 reparadores de peças, 2 

borracheiros,  além do proprietário. A empresa visa muito à importância do 

funcionário para o seu crescimento, pois o foco principal é a prestação de serviços. 

O organograma de uma empresa pode representar a organização e a 

hierarquia de cargo. De acordo com Chiavenato (2001, p. 251), “organograma é o 

gráfico que representa estrutura formal da empresa”. Portanto, o organograma deve 

ser bem estruturado permitindo aos colaboradores saber exatamente quais são suas 

atividades e responsabilidades que o mesmo deve se reportar dentro da empresa.   

O organograma da empresa baseia-se em uma estrutura hierárquica de 

acordo comas funções e atividades da empresa, como apresentado na Figura 5.  

 

Figura 1: Organograma da empresa 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2015)  
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4.1 Descrição de cargos 

 

A empresa forneceu a descrição dos cargos através do documento PPRA 

(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) para que fossem analisados de 

acordo com a execução da função de cada colaborador. 

 

a) O proprietário é responsável pela administração geral e financeira da 

empresa, coordena e controla os empreendimentos, desenvolve estratégias de 

mercado, planeja e controla os fatores de produção e fiscaliza sua eficiência na 

utilização da mão-de-obra, de modo a obter índices com maiores produtividades e 

quando necessário também auxilia no atendimento aos clientes. 

 

b) O encarregado da loja é responsável pelas atividades realizadas na loja, 

atendimento aos clientes, negocia preço, prazo, condições de pagamento e 

descontos, orienta-se quanto às especificações dos produtos e/ou serviços. Controla 

os pedidos dos clientes, qualidade dos produtos e prazo de entrega estabelecido. 

 

c) O auxiliar administrativo atua no atendimento a fornecedores, realiza 

atendimento telefônico, efetua cadastros, tratar de documentos variados, recursos 

humanos, efetua lançamentos de notas fiscais no sistema e controles financeiros. 

 

d) O vendedor realiza vendas dos produtos e dos serviços prestados pela 

empresa, realiza atendimento aos clientes, auxiliando nas escolhas e demonstrando 

seu funcionamento, negocia preço, prazo e condições de pagamento, expõem de 

forma atrativa as mercadorias em pontos estratégicos de vendas. 

 

e) Os reparadores de peças são responsáveis pela manutenção e substituição 

de peças de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Reparar e testar 

desempenho de componentes e sistemas de veículos. 

 

f) Os borracheiros são responsáveis pela manutenção dos equipamentos, 

montagem e desmontagem de pneu e alinhamento. Controlar a vida útil e utilização 
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do pneu. Trocar e ressulcar pneus. Consertar pneus, reparar câmara de ar e 

balancear conjunto de roda e pneu. 

Dentro da organização pesquisada essas são as funções que a empresa 

possui, e as atividades que cada um desempenha, analisando-se a execução de 

análise de crédito e cobrança, fica evidente o envolvimento direto do encarregado e 

o auxiliar administrativo na execução das tarefas, pois os mesmos possuem 

responsabilidades como: negociar preço, prazo, condições de pagamento e 

descontos, efetuar cadastros, tratar de documentos variados e controles financeiros, 

funções estas importantes para manter-se uma estratégia de crédito e cobrança 

eficazes. A correta execução destas tarefas faz com que a empresa deixe de ter 

alguns resultados insatisfatórios, já por outro lado à negligência de informações ou a 

não execução de forma eficaz com que a empresa tenha sérios problemas 

relacionados a clientes inadimplentes. 

A forma como é delegada a função a cada colaborador é muito importante, 

pois evita-se erros operacionais, como documento de cobrança mal elaborado, 

correspondências que não chegam ao cliente, entre outros, pois cada um sabe 

especificamente como executar sua função, tornando-se assim um colaborador 

especialisado dentro da empresa, além de ser mais fácil diagnosticar algum erro que 

possa ocorrer. 

 

 

4.2 ANÁLISE DA ATUAL FORMA DE CONCESSÃO DE VENDA A PRAZO 

 

A primeira informação pertinente obtida junto empresa, consistiu em 

descrever as formas de pagamento utilizadas, sendo elas: dinheiro, cheques, 

cartões de crédito de todas as bandeiras, boleto bancário e crediário. Porém, essas 

formas de pagamentos podem ser diferenciadas dependendo do cliente, e os 

critérios que a empresa utiliza para fazer essa diferenciação é através de boleto 

bancário, cheques somente da praça com conta superior a 1 ano e sob consulta, 

crediário e cartões de crédito.  

Referente à inadimplência a empresa informou que possui um índice de 10% 

de inadimplência mensal. Ao analisar as formas de concessão de crédito pode-se 

perceber que a empresa muitas vezes faz apenas uma análise de forma rápida, as 
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informações adquiridas eram defasadas, não possuindo uma análise de crédito 

eficiente, pois a mesma não busca maiores informações junto aos clientes, 

realizando apenas consulta ao SPC e Serasa para averiguar se o cliente possuí ou 

não restrições em seu CPF, perante o comércio em geral.   

As formas como são efetuadas as cobranças, e a técnica que a empresa 

utiliza é apenas ligar para o cliente quando volta algum cheque ou algum boleto que 

está atrasado. Quando se faz necessário realizar alguma renegociação a empresa 

entra em contato com o cliente e procurar entender qual a dificuldade do cliente e 

entra em um acordo com a possibilidade de o cliente pagar.  

Cada avaliação de crédito possui suas particularidades. Não há um padrão ou 

política de crédito e cobrança pré-estabelecida, desta forma a mesma não possui 

uma política de análise de crédito e cobrança, fazendo com que os procedimentos 

não sejam padronizados de forma que outro colaborador da empresa caso 

necessário não possa dar continuidade nos procedimentos. 

A empresa utiliza um sistema para auxiliar em sua administração, o qual 

possui uma rede de dados em que o colaborador pode obter informações 

importantes que irá auxiliá-lo na análise de crédito e cobranças e também para 

promoções de vendas e programas fidelizadores, valorizando assim o cliente. 

Este software foi adquirido com o intuito de automatizar os processos da 

empresa e de se obter o máximo de informações cadastrais que objetiva facilitar o 

trabalho do analista de crédito, automatizando o dia-a-dia empresarial e otimizando 

tempo. Porém, o mesmo não está sendo utilizado de forma correta, deixando de ser 

preenchido com informações de alta relevância para a empresa. 



46 

 

Fonte: Figura 2– Tela inicial do cadastro - informações obtidas pelo sistema operacional da empresa.  

  

 Na tela inicial do sistema, conforme demonstra a Figura 2, é possível 

preencher os dados pessoais do cliente e outras informações complementares. 

Porém, podemos observar que há o preenchimento incompleto do cadastro do 

cliente, isto foi constatado em vários cadastros, o que impossibilita a empresa obter 

algumas informações de suma importância.  

 No caso do cadastro utilizado como exemplo não consta o número de 

telefone do cliente, informação que pode ser utilizada para futuros contatos tanto 

como para realizar um pós-vendas, que tem como principal objetivo fidelizar o 

cliente, ou, até mesmo para uma possível necessidade de cobrança por parte da 

empresa.  

 A data de nascimento também não está preenchida, esta informação pode 

ser útil para a empresa entrar em contato no dia do aniversário do cliente, e desejar 

felicitações. Isso proporcionará a empresa vínculos com o cliente e também para 

que a mesma seja lembrada.  

 O limite de crédito também é de grande importância em uma definição de 

política de crédito, pois no caso de ausência do responsável pela liberação de 
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crédito, o funcionário substituto, pode realizar a efetivação da compra, ou para a 

realização de algum serviço. 

 

 
Fonte: Figura 3 – Complemento do cadastro -informações obtidas pelo sistema operacional da 
empresa. 
 
 

Na Figura 3 observar-se que não há nenhum tipo de preenchimento. As 

informações a  serem preenchidas nesta etapa são complementares ao cadastro e 

podem ajudar em casos de dificuldades em entrar em contato com o cliente, sendo 

este é um campo de extrema importância, pois constam informações essenciais,  

inclusive da empresa em que o indivíduo trabalha, cargo em que exerce, quanto 

tempo ele trabalha nesta empresa e caso o cliente venha a sair do emprego se ele 

terá condições financeiras de continuar efetuando o pagamento de suas parcelas.  

Além disso, constam dados do conjugê, filiação, pois em caso de coincidência 

de nomes, a filiação é um dos fatores que irá averiguar as diferentes pessoas, para 

evitar uma futura ação contra a empresa. 
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Fonte: Figura 4 – parte financeira do cadastro - informações obtidas pelo sistema operacional da 

empresa.  

 

Pode-se observar na Figura 4, que o sistema faz um cálculo que é chamado 

de “base de cálculo negativa da CSLL”, realizando o cálculo limite do crédito liberado 

para o cliente. Normalmente esse cálculo é feito com uma alíquota base, a qual 

considera 30% do salário líquido do cliente, somando-se todas as receitas e 

diminuindo pelas despesas, com o valor resultante é realizado o cálculo do limite de 

crédito. 

O sistema apresenta de forma muito simples e de fácil preenchimento qual o 

limite de crédito a empresa pode conceder ao cliente, considerando além do salário 

ou honorários, outras receitas e o salário do cônjuge. Para que seja considerado o 

rendimento líquido, o sistema oferta o preenchimento no campo de despesas para 

que assim este possa calcular qual o seu limite de crédito. No momento de fazer  

calculo, considerando os 30% de limite, é importante conferir se as fontes de renda 

estão atualizadas no cadastro do mesmo. 
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Nos campos descrição de bens do cliente, informações 

comerciais/particularidades são descritas informações adicionais que ficam a critério 

da empresa na decisão de conceder o crédito ao cliente. 

 

 

Fonte: Figura 5 – Histórico do cadastro - informações obtidas pelo sistema operacional da empresa. 
 

 

Observar-se na Figura 5, que o histórico do cliente é incompleto, o que 

impossibilita uma análise na qual necessita-se de mais informações do cliente. Seu 

histórico de compra com a empresa é de extrema importância, pois demonstra como 

o mesmo honrou com suas obrigações até então, informação esta que é importante 

no momento da análise do crédito.  

Portanto, é essencial quando o cliente realiza uma compra na empresa, a 

mesma deve ser lançada no sistema, pois assim a empresa pode ter o histórico de 

compra do cliente sempre atualizado. 
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4.2 Pesquisa de crédito e cobrança 

 

Foi realizada uma pesquisa em três empresas de diferentes ramos, com a 

finalidade de verificar como outras empresas fazem essa análise de crédito e 

cobrança, aumentando assim o know-how dos pesquisadores. 

A empresa Alfa trabalha no ramo de confecções, cama, mesa e banho, e 

conta com uma matriz e duas filiais dentro do Estado do Paraná, tem mais de 40 

anos de tradição em Toledo, sendo bem rígida na sua análise de crédito. A mesma 

realiza consulta ao SPC, verifica a moradia do cliente, se é casa própria ou alugada, 

quanto tempo trabalha na mesma empresa, verifica as informações do cônjuge, pois 

com essas informações, a empresa Alfa, tem maior conhecimento do cliente, e pode 

analisar com mais ênfase a situação financeira de cada um. A liberação do crédito, é 

feita para cada cliente, não há uma linha a ser seguida.  

A cobrança é feita de forma amigável. Após ser constatada o atraso, o cliente 

é contatado por telefone três vezes. Após isso, se o cliente não entrar em contato 

com a empresa para negociação, é enviada uma carta com as parcelas e solicitando 

o cliente a entrar em contato com a empresa para uma possível negociação. Caso 

isso não gere o pagamento, é feita a inclusão ao órgão do SPC em parceria com 

ACIT. O nível de inadimplência da empresa Alfa é de 1% ao mês. 

A empresa Beta é do ramo de Nutrição Animal, está em Toledo desde 2009 e 

não possui filiais. Ela trabalha com representação e distribuição de produtos 

veterinários, peças para granjas, medicamentos e material de manejo de suínos e 

materiais para laboratórios. Possui uma política menor rígida e com maior grau de 

formalização. De acordo com o entrevistado, isso se dá pelo fato de seu cliente ser 

produtor rural e ele é restrito a informações pessoais. 

O limite de crédito é liberado conforme o número de matrizes (granjas) que o 

produtor possui, porém se tratando de nutrição animal, fica complicado estabelecer 

um limite, porque ele necessita alimentar o número de animais que possui. Deve-se 

disponibilizar o valor que ele necessita, pois a nossa região é de muitos 

concorrentes desse ramo, caso não libere o valor, o produtor vai comprar no 

concorrente, perdendo assim um cliente. Portanto, esta empresa respondeu que se 

esforça para manter o cliente. O nível de inadimplência da empresa beta é baixo, 

chega a 0,06% a.m. 
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A empresa Gama, está em Toledo desde 2009, trabalha no ramo de frigorífico 

de carnes, não possui filial e não possui nenhum procedimento referente a análise 

de crédito. A sua inadimplência mensal é altíssima, levando um índice de até 20%. 

Com a pesquisa realizada e durante a conversa com o proprietário, algumas dúvidas 

foram esclarecidas. O proprietário deixou claro o interesse e a necessidade que a 

empresa possui, em designar um profissional para atender a essa necessidade de 

concessão de crédito com risco presumido e também um novo modelo de cobrança 

para os inadimplentes. 

Verificou-se com a pesquisa que as empresas que são mais rigorosas na sua 

análise de crédito, possuem uma inadimplência baixa, em relação a empresa Gama, 

que não possui análise de crédito, e sua inadimplência é acima da demanda do 

mercado. 

 
 
4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E SUGESTÕES 

 

Mediante aos estudos realizados em relação à análise de crédito e cobrança 

da empresa, os procedimentos podem ser melhorados de forma efetiva e 

padronizada pelo proprietário do estabelecimento. O mesmo possui um sistema de 

boa qualidade que podem ser armazenadas informações importante no momento da 

análise para a concessão de crédito ao cliente, porém não alimenta este sistema de 

forma efetiva, fazendo com que clientes antigos, conhecidos pessoais ou clientes 

potenciais não façam parte deste banco de dados, o que faz com que a empresa 

não tenha uma política de concessão de crédito realmente eficaz. 

Diante desse propósito sugere-se que a empresa realize corretamente o 

preenchimento dos campos do cadastro, de acordo com as informações adquiridas 

do cliente, e consulta ao SPC e Serasa averiguando se o cliente possui ou não 

restrições em seu CPF, perante o comércio em geral.   

Essas consultas de restritivos não são efetuadas de forma padronizada a 

todos os clientes, o que pode causar problemas ao proprietário, pelo fato de 

desconhecer o tomador de crédito não o diferenciando da pessoa que convive 

socialmente com o administrador do estabelecimento. 

O principal cuidado ao conceder o crédito ao cliente é ter um bom cadastro, 

contendo dados importantes para a empresa, mas apenas dados que sejam 
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realmente necessários. No momento da elaboração do cadastro alguns documentos 

são importantes para quem está elaborando, como: documentos de identificação, 

holerite e comprovante de residência, este último atualizado de no máximo sessenta 

dias. Esta é uma medida de segurança que pode fazer com que a empresa não 

tenha problemas futuros com possíveis clientes inadimplentes. 

O proprietário precisa saber como este futuro cliente costuma honrar com 

seus compromissos em outros estabelecimentos, por isso é importante no momento 

da elaboração do cadastro solicitar ao cliente outros estabelecimentos que ele 

costuma comprar a prazo, para que se obtenham mais informações, que serão muito 

importantes no momento da análise do crédito ao cliente. 

 Entre as inúmeras preocupações dos empreendedores, o controle dos 

patamares de inadimplência ocupa uma posição destaque, e para realizar o cálculo 

o primeiro passo é apurar a quantidade de vendas a prazo sem incluir os valores 

que são pagos como entradas. Portanto, o proprietário pode montar uma tabela 

conforme demonstra modelo abaixo Quadro 1, esses dados servirão de base para 

futuras análises. 

 

 

Quadro 1 – Acompanhamento dos títulos recebidos e em aberto 

Mês de 
vencimento da 

parcela 

Total das parcelas com 
vencimento no mês (em reais) 

Valor total pago 
(parcelas com 

vencimento no mês) 

Valor das parcelas 
não pagas  

jan/15 20.000,00 17.000,00 3.000,00 

fev/15 90.000,00 82.000,00 8.000,00 

mar/15 80.000,00 75.000,00 5.000,00 

abr/15 50.000,00 37.000,00 13.000,00 

mai/15 18.000,00 11.000,00 7.000,00 

jun/15 10.000,00 8.000,00 2.000,00 

jul/15 12.000,00 5.000,00 7.000,00 

ago/15 22.000,00 16.000,00 6.000,00 

set/15 17.000,00 11.000,00 6.000,00 

out/15 12.000,00 8.000,00 4.000,00 

nov/15 23.000,00 17.000,00 6.000,00 

dez/15 26.000,00 23.000,00 3.000,00 

 Fonte: elaborada pelas autoras 
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Realizar periodicamente o acompanhamento da inadimplência, pois mediante 

a este controle o proprietário poderá analisar o perfil de sua clientela e efetuar os 

ajustes necessários nos seus critérios de concessão de crédito. Segue a fórmula 

para se calcular a inadimplência: 

 

                     Créditos Em Atraso  

Inadimplência =     ____________________________     X 100 

                         Vendas A Prazo 

 

Mediante, ao resultado deste calculo em porcentagem é a inadimplência da 

empresa, sendo assim o proprietário pode ter um controle de suas vendas e das 

inadimplências do mês. 

O cadastro não possuindo nenhuma irregularidade que impeça o cliente de 

comprar em seu estabelecimento é necessário se ter uma base se o mesmo terá 

capacidade de pagamento para que a venda seja realizada. Neste momento o 

gestor precisa negociar as parcelas em que cliente melhor se adeque e que supra as 

necessidades da empresa.  

Pois, com a crise econômica de 2015 a instabilidade na economia faz com 

que o risco de inadimplência cresça, tornando-se um cenário muito difícil fazendo 

com que a obtenção de empréstimos se transforme em um desafio a mais para as 

empresas neste momento de crise.  

Segundo informações do site SPC Brasil1 A economia brasileira está em 

recessão e a percepção de piora no ambiente de negócios têm afetado a confiança 

dos micro e pequenos varejistas e prestadores de serviços. O Indicador de 

Confiança do Micro e Pequeno Empresário calculado pelo Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 

registrou apenas 37,62 pontos no último mês de setembro. Embora o resultado 

tenha ficado ligeiramente acima do observado em agosto (36,70 pontos), o indicador 

segue abaixo do nível neutro de 50 pontos. Isso significa que a maior parte dos 

empresários continua pessimista com o ambiente econômico do país. Um dado que 

comprova essa percepção é que 52,75% dos empresários consultados se dizem 

                                                 
1
 https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices/155-53dosmicroepequenosempresariosestaopessimi 

stascomofuturodaeconomiamostraspcbrasil) 
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pessimistas com relação ao futuro da conjuntura econômica - em agosto o 

percentual era de 48,75%. 

Na atual conjuntura da economia brasileira pode ser perceber que as micros e 

pequenas empresas estão vivendo em um cenário empresarial difícil para a 

sobrevivência, com um constante desfio em relação aos avanços tecnológicos, as 

exigências dos consumidores, fazendo com que os preços aumentem, e 

consequentemente aumenta a inadimplência, deixando os empresários pessimistas 

com relação à economia.  

Como base o gestor pode utilizar-se de uma regra padrão a todos os clientes, 

como um cálculo baseando-se em seu salário e a média de suas despesas pessoais 

mensais, para mensurar sua capacidade de pagamento, fazendo com que o valor da 

parcela não ultrapasse a 30% de seus rendimentos. Este calculo é importante para 

saber em quantas parcelas o cliente pode pagar pela compra realizada.  

Exemplo: 

Uma venda a ser realizada no valor de R$3.000,00, considerando o salário do 

cliente conforme apresentado perante o holerite e suas despesas. Com acréscimo 

de 0,50% a.m., para vendas a prazo. 

 

 

Quadro 2: Calculo em relação às parcelas que o cliente pode pagar pela compra realizada. 

Salário Despesas Parcela Valor % Cap. Pag. 

R$2000,00 R$600,00 3x 
673,34 

 
48,10 

Não apresenta 
capacidade 

R$2000,00 R$600,00 4x 506,27 36,16 
Não apresenta 

capacidade 

R$2000,00 R$600,00 5x 406,02 29,01 
Apresenta 
capacidade 

Fonte: elaborado pelas autoras 

 

Conforme demonstra o Quadro 2 , seguindo a regra de que o valor da parcela 

não pode ultrapassar os 30% de seus rendimentos considerando uma média de 

suas despesas mensais, esta compra poderá ser realizada somente a partir de cinco 

parcelas. Caso a venda precisasse ser feita em mais parcelas não seria 

recomendado realizá-la, solicitando ao cliente outra forma de pagamento, 

estabelecendo assim a quantidade máxima de parcelas que a empresa pode 

realizar. 
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De acordo com informações do site Boa Vista serviços, uma pesquisa 

realizada ao perfil do consumidor no 2º trimestre de 2015 pela Boa Vista SCPC 

(Serviço Central de Proteção ao Crédito), observou-se o nível e as causas da 

inadimplência, este levantamento foi realizado de forma abrangente tomando como 

base 1022 consumidores. E uma das questões abordadas foram as principais 

causas da inadimplência. 

 

Quadro 3 – Causas da Inadimplência 

Causas da inadimplência  

Desemprego 31% 

Descontrole financeiro 28% 

Empréstimos 13% 

Diminuição da renda 11% 

Esqueceu de pagar 7% 

Despesas extras Saúde e Educação 7% 

Despesas extras com produtos e serviços 3% 

Fonte: Base de Dados da Boa Vista SCPC de Maio a Junho de 2015 

 

O indicador de inadimplência ampliado pela Boa Vista SCPC detalha como se 

comporta o número de calotes no comércio brasileiro, e o segundo critério 

observado foi os valores das dívidas em atraso há mais de 90 (noventa) dias.   

 

Quadro 4 – Valor médio das dividas em atraso 

Inadimplência 

Valor R$ Percentual 

Até R$ 500,00 30% 

R$ 501,00 a R$ 1.000,00 21% 

R$ 1.000,01 a R$ 2.000,00 17% 

R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 8% 

R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 3% 

R$ 4.000,01a R$ 5.000,00 3% 

Acima de R$ 5.000,00 18% 

Fonte: Base de Dados da Boa Vista SCPC de Maio a Junho de 2015 

 

 Observa-se no Quadro 4, que valores entre R$ 500,00 (quinhentos reais) até 

R$ 2.000,00 (Dois mil reais), é onde se concentra o maior número de inadimplentes, 

e em seguida 18% dos inadimplentes representa acima de R$ 5.000,00. 

 Podemos, observar que estes dados apontados pelo Boa Vista SCPC são  

muito condizentes com a realidade da empresa. Portanto, é de extrema importância 
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que empresa adote estratégias empresariais mais adequadas para minimizar os 

inadimplentes. 

 

 

Quadro 5: Metodologia para elaboração de um roteiro para concessão de crédito 

1)    Criar uma política de crédito da 
empresa 

A empresa precisa estabelecer uma política de 
crédito, para que a ação seja padronizada e os 
envolvidos possam seguir esta política como um 
roteiro na concessão de crédito, não havendo desta 
forma diferenças entre uma negociação e outra. 

2) Estabelecer quem será responsável por 
preencher o cadastro dos clientes no 
sistema da empresa e atualizá-lo quando 
necessário  e realizar a análise de crédito 

É de extrema importância delegar as devidas funções 
de cada colaborador para que não haja desencontros 
de informações, retrabalho ou falhas de 
comunicação. Por isso é importante estabelecer qual 
colaborador será responsável por alimentar o sistema 
de cadastros dos clientes. 

3) Estabelecer um padrão para o 
preenchimento das informações no 
cadastro 

Esclarecer ao colaborador envolvido no 
preenchimento do cadastro a importância de se 
preencher todos os campos do cadastro com o 
máximo de informações possíveis, pois estas 
informações são importantes para a análise final do 
crédito 

4) Realização da análise de crédito 

Esta etapa somente será possível depois de obter 
todas as informações necessárias para a análise de 
crédito, informações estas que serão extraídas do 
cadastro dos clientes. Além da utilização de 
ferramentas auxiliares como planilha de capacidade 
de pagamento e consultas nos Sistemas SPC e 
SERASA. 

5)  Programa fidelizador de clientes 

A área responsável pela análise de crédito possui 
acesso ao histórico de crédito dos clientes, podendo 
desta forma promover ações para manter os clientes 
satisfatórios. 

 
De acordo com a metodologia elaborada para criação de um roteiro para 

concessão de crédito, sugere-se ao proprietário da empresa a implantar esse roteiro 

para possíveis melhorias dos processos. 

Este roteiro faz com que a empresa torne a execução dos processos 

padronizada e auxilia a empresa a estipular regras a serem seguidas pelos 

colaboradores além de enaltecer a necessidade de treinamentos aos mesmos para 

a execução das tarefas de forma eficiente que traga benefícios a empresa. 

A empresa necessita realizar treinamentos que crie uma sinergia entre a 

equipe comercial e o financeiro , designando um colaborador que fique responsável 

pelo preenchimento do cadastro dos clientes e atualizá-lo quando necessário, e 

realizar a análise de crédito, pois receber as vendas é tão importante quanto vender. 
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: 

Quadro 6: Metodologia para elaboração de um roteiro para a realização de cobrança e 
recuperação de crédito. 
 

1)    Criar uma política de cobrança 
Estabelecer uma politica interna de cobrança 
elaborada conforme a necessidade da empresa, 
com o intuito de resgatar créditos inadimplentes. 

2) Distinguir casos de cobrança e casos de 
recuperação de crédito 

Diferenciar os casos que necessita de cobrança dos 
casos que podem ser considerados recuperação de 
crédito. 

 

3) Casos de cobrança  

O alto nível de inadimplência faz com que a 
cobrança precise ser feita de forma eficiente e que 
traga resultados imediatos para a empresa, já que 
efetua-las gera custos para a mesma. Para isso 
deve-se estabelecer um padrão a ser seguido pelos 
colaboradores. A cobrança pode ser efetuada da 
seguinte forma: Após cinco dias de atraso a 
empresa estará entrando em contato com seu 
cliente e efetuando a cobrança por telefone, este é 
um dos motivos da importância de se manter o 
cadastro atualizado, caso não obtenha retorno 
poderá utilizar de outros números de telefone 
solicitados no cadastro. Caso não obtenha retorno, 
poderá estar enviando uma carta de notificação  
conforme anexo 3 que o seu CPF estará sendo 
incluso no Programa de Proteção ao Crédito. 

4) Recuperação de crédito 

A recuperação de crédito se dá a casos mais 
específicos, com que a empresa necessita de um 
poder maior de negociação fazendo com que a 
recuperação do crédito seja possível de forma mais 
específica dependendo do caso. A primeira coisa a 
se fazer em um processo de recuperação de 
dívidas é apresentar o caso ao cliente, em seguida 
citar quais são os benefícios que o mesmo terá ao 
quitar a divida, e em seguida ouvir o que o cliente 
tem a dizer, suas objeções ao pagamento da divida, 
desta forma a empresa pode solicitar uma atitude 
por parte do devedor, e explicar quais são as 
condições da empresa. O processo de recuperação 
de crédito pode envolver descontos de juros em sua 
negociação, tornando-se desta forma uma 
oportunidade ao devedor o pagamento de suas 
obrigações com a empresa. Para que o processo 
de renegociação seja formalizado à empresa pode 
elaborar um Instrumento particular de confissão de 

dívida e termo de acordo conforme o anexo 2. 

4) Designar um colaborador 

A empresa deverá designar um colaborador, 
preferencialmente o auxiliar administrativo, que 
ficará responsável pelo controle dos pagamentos, 
identificação dos clientes inadimplentes e 
realização das cobranças. 

 

De acordo com a metodologia elaborada sugere-se ao proprietário da 

empresa a estabelecer regras, ou seja, a implantar esse roteiro para possíveis 

melhorias dos processos dentro da organização.   
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Este roteiro irá auxiliar a empresa empregar uma política de cobrança mais 

eficiente que traga benefícios e que possa resgatar créditos que encontram-se 

inadimplentes ou créditos que necessite de uma negociação mais específica para se 

recuperar. 

Existem várias formas para que uma cobrança seja realizada de forma que a 

empresa atinja seu objetivo e não seja prejudicada, para que isso ocorra é 

necessário que o colaborador que a executa siga alguns critérios importantes que o 

faça atingir o êxito. 

Levando-se em consideração que um cliente pode estar em uma situação de  

inadimplência por diversos fatores tais como: origem externa como desemprego ou 

problemas como excesso de crédito,  a empresa precisa desta forma diagnosticar 

qual maneira abordar cada caso com técnicas de cobranças específicas. 

É de suma importância que o colaborador responsável pela realização das 

cobranças receba algum treinamento especifico para que o mesmo obtenha sucesso 

e saiba realizar a cobrança conforme os seus direitos e os direitos e deveres do 

consumidor. 

Segundo o Código de Defesa do Consumidor Lei 8078/90, a empresa precisa 

tomar alguns cuidados específicos aos quais cabe ao direito do consumidor tais 

como: 

Multa de Mora: A multa de mora não pode ser superior a 2% do valor da 

fatura (art. 52, § 1ª). 

Liquidação antecipada do débito: O pagamento antecipado da dívida, total ou 

parcial, dá ao consumidor o direito de desconto proporcional dos juros e demais 

encargos (art. 52, § 2º).  

Cobrança indevida: O consumidor cobrado indevidamente tem o direito á 

restituição do valor pago em dobro, acrescido de juros e correção monetária (art. 42, 

§ único). Dano Moral É causado pela ofensa ou violação aos bens de ordem moral 

de uma pessoa, como a liberdade, a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade. 

Assim, como o dano material, o dano moral deve ser indenizado (art. 6º, inciso VI). 

O Código de Defesa do Consumidor é claro em relação aos direitos que cabe 

ao cliente, basta a empresa segui-los rigorosamente para que não tenha maiores 

problemas com relação a execução de suas cobranças. 
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A empresa pode estruturar-se para a realização de suas cobranças de 

maneira mais persuasiva, como capacitando sua equipe utilizando-se de técnicas de 

negociação e estabelecendo metas aos seus colaboradores. 
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CONCLUSÃO 
 
 

Concluiu-se com esta pesquisa que a implantação de uma análise de crédito 

e cobrança em uma empresa do ramo automotivo é importante para os 

comerciantes, pois é nessa fase em que a empresa se garante na questão da 

inadimplência, e garante ao cliente um bom atendimento e um bom relacionamento. 

 Como objetivo geral da pesquisa, analisou-se a atual situação do 

departamento que desenvolve a análise de crédito e cobrança da empresa, 

identificando-se os principais pontos negativos que causam a inadimplência dos 

clientes desta empresa, ou seja, essa pesquisa proporcionou uma visão geral da 

empresa e possibilitando realizar um estudo dos processos de crédito e cobrança 

que são realizados. O alcance destes objetivos foram fundamentais para a 

formulação da pesquisa, bem como a estruturação da metodologia para as 

melhorias nos processos.  

A empresa revelou que não possui uma padronização na concessão de 

crédito, fatos estes que podem levar a mesma a correr maiores riscos de 

inadimplência. Portanto, a proposta sugerida à empresa é que a mesma faça uma 

análise minuciosa quando for conceder crédito ao cliente. 

De acordo com os  objetivos específicos, analisou-se que o departamento de 

crédito e cobrança da empresa possui algumas dificuldades, dentre elas a falta da 

correta alimentação de dados no software que auxilia nas concessões de crédito. 

Detectou-se a falta  de padrão ou política de crédito e cobrança pré-estabelecida, 

não havendo um histórico atualizado do cliente.  

Contudo, sugeriu-se à empresa, que quando o cliente realizar uma compra, a 

mesma deverá ser lançada no sistema, pois assim a empresa pode ter o histórico de 

compra do cliente sempre atualizado. Foi analisada a adequação dos processos, 

pois notou-se que a empresa possui alguns métodos não adequados, os quais 

podem ser melhorados no desempenho das tarefas. 

De uma forma geral, as ferramentas de cobrança foram conhecidas e 

analisadas, demonstrando que a empresa em foco possui um sistema financeiro de 

cobrança defasado, havendo a necessidade de algumas adaptações com os 

processos atuais existentes no mercado. O objetivo de inovar é logicamente 

crescimento integrado do departamento e da empresa como um todo.  
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De acordo com a metodologia elaborada, sugeriu-se para empresa algumas 

propostas de melhoria no processo de cobrança, analisando a implantação da 

cobrança, designando um colaborador para que o mesmo fique responsável pelas 

cobranças e controle dos inadimplentes. 

No decorrer da pesquisa percebeu-se uma limitação quanto à coleta de 

dados. Trata-se do faturamento mensal da empresa, pois o proprietário não soube 

informar qual é o faturamento mensal. Mediante a essa limitação, sugeriu-se ao 

proprietário elaborar uma planilha para controlar o faturamento mensal. Com base 

nessa deficiência, também não foi possível confrontar e conferir a informação que a 

equipe recebeu do proprietário, em que ele afirma ter um índice de inadimplência de 

aproximadamente 10%. Para outorgar tal informação, seria necessário conhecer o 

total de dívidas a prazo x o total de devedores em atraso.  

Esta pesquisa proporcionou uma nova maneira de a empresa analisar os 

créditos concedidos aos clientes, buscando mais segurança aos rendimentos 

futuros, evitando também dispêndios custosos com cobranças.  

Mediante a esta pesquisa obteve-se uma melhor compreensão dos 

problemas que vêm ocorrendo nesta empresa, agregando conhecimentos 

específicos para as organizações que sofrem das mesmas dificuldades, com a 

possibilidade de contribuir com a sociedade acadêmica. 
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ANEXO 1 – Entrevista Semiestruturada  
 
 

IMPLANTAÇÃO DA ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA EM UMA EMPRESA 
DO RAMO AUTOMOTIVO 

1 – Quais são as formas de pagamento adotadas pela empresa? 

2 – Essas formas de pagamento são diferenciadas dependendo do cliente? 

3 - Qual critério a empresa utiliza para fazer essa diferenciação? 

4 – Existem clientes com potencial em sua carteira de clientes? Que fazem a 

diferença no faturamento da empresa no final do mês? 

5 – Existem muitos clientes que estão inadimplentes? E há quanto tempo eles são 

clientes? 

6 – Quando foi efetuado o cadastro desses clientes, foi feita uma alguma verificação 

se o mesmo possuía alguma restrição? 

7 - A empresa possui inscrição de proteção aos órgãos de proteção ao crédito? 

8 – Foi verificado se o cliente possuía capacidade de pagamento antes de efetuar o 

crédito? 

9–Em média, quantas parcelas são pagas em dia e em atraso? 

10 – Quais são os procedimentos analisados para concessão de crédito? 

11 – Quais as principais dificuldades encontradas para efetuar uma boa análise de 

crédito? 

12 – Como são efetuadas as cobranças? A empresa utiliza alguma técnica para 

realizar essas cobranças? 

13 – Qual o procedimento das renegociações? 

Fonte: Adaptado pelos autores 
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ANEXO 2 - Instrumento particular de confissão de dívida e termo de acordo 
 

São partes neste instrumento:  
 
a) De um lado, na qualidade de CREDOR, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na ___________________________________, na cidade de 

_________________________, no estado de ____________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº ___.______.______/_______-___.  

 

b)  De outro lado, na qualidade de DEVEDOR, 

_______________________________, pessoa jurídica de direito privado, 

estabelecida na ___________________________________, na cidade de 

_________________________, no estado de ____________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº ___.______.______/_______-___. As partes acima qualificadas, 

juridicamente capazes e abaixo assinadas pactuam entre si, justo e acertado o 

presente Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Termo de Acordo que se 

regerá pelas seguintes cláusulas: 

  
1 - O DEVEDOR acima qualificado, nesta data confessa e declara dever  a 
importância líquida e certa de R$ ______________ 
(_____________________________________).  
2 - A importância descrita na Cláusula 1 é originada da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 - O DEVEDOR compromete-se e obriga-se a pagar a importância do débito 
descrito na Cláusula 1 em (_____) parcelas mensais e consecutivas de R$ 
______________ (_____________________________________), vencendo a 
primeira das parcelas em ___/___/____ e as demais em igual dia dos meses 
subsequentes.  
4 - Para cada parcela descrita na Cláusula 3, o DEVEDOR apresenta um cheque, 
que custodiados pelo CREDOR, serão apresentados na data de vencimento de cada 
parcela correspondente. MANUAL DE COBRANÇA 38 
 5 - As parcelas já acrescidas dos encargos devidos até esta data são agora 
pactuadas fixas, tudo para que nada mais seja acrescido a título de juros e correção 
monetária, dando-se plena e geral quitação da dívida ora confessada, desde que 
sejam adimplidas pontualmente quando da compensação dos respectivos cheques 
pelo banco sacado.  
6 - Na hipótese de não ser efetivada a quitação de quaisquer das parcelas 
assumidas pelo DEVEDOR, tal fato importará no vencimento antecipado do débito 
total confessado no preâmbulo deste instrumento, devidamente atualizado, 
acrescido de multa de _____% e juros moratório de _____% ao mês, o que dará 
ensejo a propositura de ação judicial para cobrança integral da dívida. Parágrafo 
único: Em caso de inadimplemento das parcelas pactuadas, além da incidência dos 
encargos descritos, arcará o DEVEDOR com o pagamento das despesas 
decorrentes de notificações, protestos, cobranças, extrajudiciais e judiciais, assim 
como de honorários advocatícios de _____% sobre o valor devido. 
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 7 - A anuência do CREDOR em receber qualquer parcela fora do prazo de 
vencimento contratado será mera liberalidade, não importando para o DEVEDOR 
qualquer direito à repetição da benesse.  
8 - A presente confissão de dívida é efetuada em caráter irrevogável e irretratável, 
constituindo-se em novação de dívida e revestindo-se, para todos os efeitos, de 
título executivo extrajudicial, nos exatos termos do artigo 585, inciso II, do Código de 
Processo Civil. 
 9 - O DEVEDOR fica, desde já ciente de que a presente confissão de dívida 
resolve, quando cumpridas as obrigações ora assumidas, apenas as pendências 
financeiras mencionadas nas Cláusulas 1 e 2.  
10 - Fica eleito o Foro da Comarca de _________________________, do estado de 
____________________, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
instrumento.  
11 - E, por assim se acharem justas e contratas, as partes assinam o presente 
instrumento, em duas vias de igual teor, para seus jurídicos e legais efeitos, diante 
das testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 
 
DEVEDOR:_________________________________________  
 
CREDOR: ________________________________________ 
  
1ª Testemunha  
Nome:  
RG:  
CPF 
  
2ª Testemunha 
Nome:  
RG:  
CPF: 
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ANEXO 3 - Carta de cobrança 
 
Local, __________________________________Data: __/__/__  
 
À _________________________________________________ 
CPF_______________________________________________ 
End.: ______________________________________________  
Cidade: _________________________Uf: ______ 
 
 A/C. Contas a Pagar. 
 
Informamos que até a data de emissão desta comunicação não identificamos o 
pagamento da prestação abaixo, referente à fatura de sua responsabilidade. 
Documento: 
Número:  
Vencimento:  
Valor Original:  
 
Lembramos que o pagamento da prestação deve ser realizado em até _____ dia(s) 
do vencimento, conforme instruções constantes na 2º via do boleto bancário em 
anexo. O atendimento ao requerido gerará a imediata regularização em nossos 
arquivos.  
Qualquer dúvida entre em contato conosco através do telefone: (___) _-______ 
  
Atenciosamente, ________________________  
Empresa Emitente: ______________________ 
End.: _________________________________  
Cidade: _________________________ Uf: ___  
 
 
OBS.: Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta 
correspondência. 
 


