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1. Qual é o objeto de estudo da ciência das finanças?

2. O que são transferências de recursos? Cite exemplos do
seu dia a dia.

3. O que são decisões de investimento e decisões de
financiamento?

4. O que são Ciclo Operacional e Capital de Giro?

5. O que é Gestão de Caixa e porque não se deve ter muito
recurso em caixa?
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Reconhecer a importância da política de crédito e cobrança na
gestão do capital de giro.
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O crédito é uma atividade inerente ao negócio e consiste em conceder um
bem ou serviço no presente, sob a promessa de pagamento futuro. As
empresas concedem crédito para ampliar seu nível de operações, obter
ganhos de escala, absorver melhor os custos fixos e, assim, maximizar a
rentabilidade. Se uma organização decidir conceder créditos a seus
clientes, ou seja, vender a prazo, precisará criar procedimentos de
concessão de crédito e cobrança.
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A organização terá que lidar com os seguintes componentes da política de
crédito:

• Condições de venda − condições sob as quais a organização vende seus
produtos e serviços em troca de pagamento à vista ou a prazo. Ex.: prazo
de crédito, desconto por pagamento à vista.

• Análise de crédito − o processo pelo qual é determinada a
probabilidade de que o cliente não pague. Geralmente envolve duas
etapas: coletar informações relevantes e determinar o risco de crédito.

• Política de cobrança − procedimentos adotados pela organização para
cobrar as contas a receber.
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O crédito consiste em um elemento importante para estimular as vendas,
sendo que a política de crédito a ser definida pela organização deverá
levar em conta alguns custos e riscos associados ao crédito, dos quais se
pode citar:

• Despesas com análise do potencial de crédito dos clientes.

• Despesas com cobranças das duplicatas (funcionários, ligações, cartas,
tempo administrativo, entre outras despesas).
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• Risco de perda com créditos incobráveis.

• Custo dos recursos aplicados nas contas a receber.

• Perda do poder aquisitivo do valor dos créditos em decorrência do
processo inflacionário.

A concessão de crédito por parte da empresa impulsiona as vendas,
proporcionando uma fonte complementar de receitas. No entanto, há o
custo de oportunidade para os recursos investidos em clientes, que, por
sua vez, ocasionam uma maior necessidade de capital de giro.
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A retirada de insumos por parte dos cooperados para pagamento na
época de safra da produção é uma situação comum em algumas
cooperativas agropecuárias, caracterizando uma situação de crédito
concedido. Como o usuário do crédito nas cooperativas geralmente é o
próprio sócio, portanto dono da cooperativa, pode acontecer de se relaxar
a análise do crédito pela questão social.

Porém, isso pode levar a organização a tomar prejuízos, de forma que os
outros cooperados acabam pagando por um erro de gestão.
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Outro problema comum é que o cooperado pode financiar os insumos
para a produção e depois desviar parte da safra. Isto remete para o uso
dos contratos e regras claras de crédito (política de crédito).

Dessa forma, destaca-se a importância de se ter uma análise técnica do
crédito nas cooperativas.
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Para o período pós-concessão do crédito, é necessário que as
organizações definam políticas claras de cobrança. A política de cobrança
de uma empresa é o conjunto de procedimentos adotados para cobrar
contas a receber quando elas vencem. A eficácia dessa política pode ser
determinada a partir de um exame do nível de perdas com clientes.
Porém, cabe destacar, que a perda com clientes não está na dependência
apenas da política de cobrança, mas também é função da política de
crédito da empresa.
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A eficiência e o volume de trabalho do departamento de cobrança
dependerão:

• Do rigor ou liberalidade da política de crédito.

• Da qualidade das análises e avaliações realizadas pelo departamento
de crédito.

• Das providências tomadas contra clientes em atraso.

• Do poder de pressão da empresa sobre tais clientes.
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Em situações em que o crédito está vencido, os contatos com o cliente
devem levar em consideração o histórico de relacionamento e podem
seguir um roteiro, como:

• Telefonema − informando o cliente sobre o esquecimento do
pagamento.

• Carta e/ou e-mail − com informações sobre o vencimento da dívida e,
posteriormente, propondo uma renegociação.

• Terceirização − contratação de escritório de cobrança.

• Negativação − envio do nome do cliente para os serviços de
informações.

• Cobrança judicial.
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