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RESUMO 
 
 

A concessão de crédito envolve aportes significativos de capital em condições de risco, por 
isso, requer uma gestão criteriosa que leve em conta as condições do mercado bem como, os 
princípios de administração financeira, assim, a gestão de crédito é um tema que vem 
chamando a atenção dos economistas, pois, após a criação de programas de incentivo ao 
consumo, grande parte da população saiu às compras utilizando-se do crédito fácil. A 
consequência dessas políticas é que grande parte da população está endividada e 
inadimplente. Toda empresa deve estabelecer regras claras e objetivas para efetuar a 
cobrança dos clientes que atrasam ou não efetuam o pagamento de uma prestação. Se, de um 
lado, a política de concessão de crédito busca minimizar o risco de que um determinado cliente 
se torne inadimplente, por outro a política de cobrança procura aumentar as chances de o 
cliente efetuar o pagamento de pelo menos parte da quantia que deve à empresa. Nesse 
contexto, o trabalho analisou os processos de gestão de cobrança adotados por uma 
administradora financeira. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental sobre os 
sistemas utilizados na realização dos processos cobrança e a estrutura básica e políticas de 
cobrança adotada pela empresa. Isso porque, as políticas de cobrança refletem os 
procedimentos adotados para receber uma duplicata na data do vencimento e as ações a 
serem adotadas no caso de atraso no pagamento, com definições especificas das medidas a 
serem tomadas e o tempo necessário à implementação. Concluiu-se que, embora a concessão 
de créditos gere riscos, a política de cobrança dos créditos dispostos aos clientes é um fator 
imprescindível para o sucesso das finanças da empresa, uma vez que é por meio dela que 
conseguirá diminuir o número de inadimplentes. Assim, para que a administradora financeira 
possa garantir a segurança e a lucratividade em negócios com pessoas que tenham dívidas em 
atraso, torna-se necessário entender as técnicas para identificar o perfil do cliente, realizar uma 
análise de documentos para concessão de crédito, compreender as políticas do crédito, 
analisar os indica dores financeiros e desenvolver métodos de negociação. E, isso demanda 
que, as políticas de crédito e cobrança devem andar em harmonia com as atividades e 
mercados envolvidos com os negócios da empresa. Além disso, uma política de cobrança 
eficiente não reduz a inadimplência entre os clientes da empresa, mas pelo menos minimiza as 
perdas que ela poderá ter com seus clientes. Então, a adoção de uma política de cobrança 
clara deve ser vista como a contratação de um seguro: o melhor é não precisar usá-lo, mas, se 
necessário, o mais correto é tê-lo em mãos. 


