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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 e Cobrança é um tema que 
vem chamando a atenção dos administradores, um dos motivos é a criação de programas de 
incentivo ao consumo, grande parte da população saiu às compras utilizando-se do crédito fácil 
e bem como com a utilização dos cartões de crédito, a consequência dessas ações tomadas 
pela população é a inadimplência, já que grande parte da população não está preparada para 
tomar dinheiro emprestado ou até mesmo preparada para fatores que impossibilitem o 
pagamento da obrigação, tais como, desemprego, taxa de juros, entre outros. Ou até mesmo 
não se tem controle sobre o que possa acontecer no futuro, pode acontecer várias ocorrências 
após a concessão que os impossibilitem de pagar . Nesse contexto, o trabalho analisou os 
processos de gestão de crédito e cobrança adotados por uma administradora financeira. Para 
tanto realizou-se pesquisa bibliográfica documental, com informações sobre os processores 
utilizados na análise do crédito e cobrança como alternativa de segurança e retorno, com intuito 
de reduzir riscos de inadimplência. Por meio desta pesquisa sobre crédito, risco e 
inadimplência, o trabalho demonstrou o crédito e suas principais características, envolvidas 
diretamente com o risco e a inadimplência, portanto, conclui-se que, o crédito consiste no ato 
de acreditar, confiar que tal dívida será paga pode acarretar problemas para as instituições 
financeiras e inclusive para os tomadores de crédito. Assim, é necessário analisar o crédito, 
observando o balanço patrimonial, renda, entre outros, para se ter uma percentagem sobre a 
possibilidade de que o tomador de emprestimo consiga arcar com suas obrigações. Mesmo 
tendo confiança no acordo e após várias análises minuciosas há o risco de um não 
cumprimento do que foi proposto, já que algumas situações podem acontecer, as quais não 
foram colocadas em pauta e com isso, pode-se mudar totalmente o rumo da negociação 
gerando inadimplência relativa ou até mesmo a inadimplência absoluta. Por essa razão, 
visando os riscos da inadimplência, o principal objetivo dos processos de gestão de crédito é a 
garantia de um bom fluxo de recebimento, seja pela mensuração precisa do risco do crédito ou 
da rápida recuperação dos ativos. Para isso, a administradora financeira deverá adotar 
procedimentos de concessão e cobrança de créditos que possam analisar e monitorar pós-
solicitatação visando minimizar a inadimplência. 


