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1. APRESENTAÇÃO 

 

O curso Administração de Recebíveis, oferecido pelo Gestão Financeira Passo a Passo, 

tem como objetivo demonstrar o funcionamento da Gestão de Contas a Receber de uma 

empresa, analisando as condições de crédito das empresas em termos de desconto, prazo,  

cobrança, entre outros aspectos associados aos padrões de crédito adotados pelas organizações. 

Uma das principais razões para a decisão de conceder crédito é o aumento do volume 

de vendas que potencialmente proporciona aumento de receita. Entretanto, o aumento efetivo 

vai depender da capacidade de pagamento dos clientes/consumidores, sendo por essa razão 

cabível o estudo das variáveis segundo as quais o cliente assume a provável condição de 

adimplência ou inadimplência, que caracteriza a análise do risco de crédito. 

Administração de Contas a Receber compõe a gestão do capital de giro das 

organizações, em conjunto com caixa, aplicações e estoques. Além das condições já 

mencionadas, estudam-se também os modelos que orientam quanto a uma decisão ótima de 

concessão de crédito. 

O conteúdo desta apostila está dividido em cinco grandes tópicos, a saber: (1) Esta 

Apresentação; (2) Introdução ao crédito e à Gestão de Recebíveis; (3) Avaliação Qualitativa e 

Quantitativa do Crédito; (4) Política de Crédito e como sua alteração afeta o desempenho 

financeiro da empresa; e (5) Conclusões. 

Eis, portanto, as questões essenciais nesse estudo: que informações são relevantes para 

uma adequada concessão de crédito aos clientes/consumidores? Uma alteração na política de 

crédito permitirá o aumento do volume de vendas acompanhado de efetiva elevação da receita? 

Ou o índice de inadimplência será tão significativo que tornará ineficaz o alongamento do prazo 

concedido? Não seria melhor um desconto e vender a vista para eliminar o risco dessa 

inadimplência? Qual é, entretanto, o valor líquido auferido pela empresa comparando todas 

essas condições? Essa é a razão de estudarmos: Administração de Recebíveis. 

 

Bons estudos! 

 

Valéria Saturnino 

Odilon Saturnino 

Pierre Lucena 
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2. INTRODUÇÃO AO CRÉDITO E À GESTÃO DE RECEBÍVEIS 

 

Na concepção de Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012), crédito é a troca de bens presentes 

pelo compromisso de pagamento futuro, sendo as principais razões para o seu uso: diferença de 

acesso aos mercados entre a organização e os compradores, a possibilidade de obter 

informações desses compradores às empresas e destas aos clientes, obter vendas regulares, 

estabelecer estratégias de mercado a partir do volume de vendas, e da impossibilidade 

tecnológica de vender a vista em muitas situações. 

A adoção de políticas de crédito gera tanto receitas potenciais como despesas, pois 

demanda investimento em capital de giro. Por quê? Ora, quando a empresa vende a prazo, 

precisou adquirir estoque, já que em vendas a prazo mais clientes procuram comprar e o 

aumento de volume gera a necessidade de investir em estoques, seja na indústria ou no 

comércio. 

Na prestação de serviços, são feitos vários investimentos para que o serviço seja 

prestado, ainda que não exista estoque de produto. Caso se trate de projeto, houve aporte de 

recursos para um sistema de gestão de projetos, pagamento de horas técnicas dos envolvidos, 

despesas administrativas, entre outros investimentos, que não são imediatamente cobertos se a 

empresa não recebe a vista. 

Outro investimento necessário é em contas a receber, foco desta abordagem. Ao 

conceder crédito, a empresa precisa ter dinheiro disponível para arcar com os custos desta 

concessão, pois é necessário criar uma equipe para realizar cobranças, envolvendo gastos 

adicionais de pessoal e instalações físicas. Além disso, irão ocorrer perdas, pois sempre haverá 

clientes inadimplentes (que não honraram o compromisso de pagamento), ainda que seja 

mínimo. 

Mesmo assim, as vantagens de se conceder crédito superam estes investimentos e 

despesas. Ao conceder crédito, a empresa aumenta suas vendas, pois torna o produto ou serviço 

acessível àquele que não pode comprar à vista. Imagine se carros só fossem vendidos à vista: 

não teríamos trânsito nas ruas! Além disso, conceder crédito combate à sazonalidade de vendas, 

pois gera contas a receber ao longo dos períodos, e então a empresa terá uma regularidade de 

entrada de recursos em caixa. 

Podemos agora então falar no conceito de contas a receber: este é o saldo de valores que 

a empresa tem a receber de seus clientes ao longo do exercício contábil. Por exemplo, quando 

a companhia de energia emite a conta de luz de sua residência com vencimento para daqui a 15 
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dias, o valor da sua conta consta do Balanço Patrimonial da companhia de energia como “contas 

a receber”, ou se você financiou um veículo, as parcelas a serem pagas constam do Balanço 

Patrimonial da financeira como um recebível, ou seja, um valor que ainda irá receber. 

Portanto, a Gestão de Contas a Receber implica na administração dos valores a receber 

de uma empresa, a qual envolve: (1) formular uma Política de Crédito; (2) estabelecer os 

critérios de concessão do crédito; (3) realizar procedimentos de cobrança e desconto; entre 

outros. 

Para uma fundamentação das decisões relacionadas à política de crédito, são 

consideradas as seguintes condições: padrão, que é o procedimento normalmente adotado pela 

empresa quanto à concessão ou não de desconto ou de prazo; percentual do desconto, levando 

em conta a receita líquida a ser obtida; prazo de recebimento, dependendo do valor presente 

líquido das receitas futuras, e os procedimentos de cobrança. 

 

2.1. Risco de Crédito 

 

Tendo a empresa decidido oferecer crédito aos seus clientes, ela passa a correr o risco 

de crédito, o qual segundo Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) é “a probabilidade de um 

tomador de crédito não honrar os compromissos financeiros assumidos, que se converte para a 

empresa em uma probabilidade de perdas em recebíveis”. 

Em outras palavras, ao oferecer crédito, a empresa está se dispondo a correr um risco de 

não receber os valores relativos ao produto vendido / serviço prestado, já que recebeu em troca 

desta apenas uma promessa de pagamento no futuro, como visto mais acima. 

Portanto, para reduzir o risco de crédito, é necessário que a empresa realize uma análise 

do perfil do cliente que está solicitando a concessão do crédito, fazendo a seguinte pergunta: se 

o crédito for concedido, qual a probabilidade deste cliente se tornar inadimplente, gerando 

perdas para a empresa?”. Este ponto é o objeto de estudo da próxima seção desta apostila. 
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3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO CRÉDITO 

 

Conforme introduzido na seção anterior, para que se diminua o risco de crédito, a 

empresa deve fazer uma análise do perfil do cliente, buscando identificar se este tem a 

probabilidade de se tornar inadimplente. Esta avaliação pode ser feita tanto de forma qualitat iva, 

através de uma avaliação subjetiva, como quantitativa, através do rating de crédito. Vejamos 

cada uma delas. 

 

3.1. Avaliação Qualitativa do Crédito 

 

A avaliação qualitativa de concessão de crédito consiste em realizar uma avaliação 

subjetiva do cliente, potencial credor, buscando nesta análise averiguar se este tem condições 

de receber o crédito solicitado. Para tal análise, a forma mais conhecida é através da análise dos 

6 (seis) “C´s” do Crédito, um conjunto de critérios tradicionalmente definidos para a realização 

desta avaliação. 

 
Figura 1 – Os 6 “C´s” do Crédito 
Fonte: Elaboração Própria 

 

O primeiro “C” do crédito a ser analisado é o chamado Caráter. Como o próprio nome 

diz, a análise do caráter buscar averiguar a intenção do cliente em efetuar os pagamentos 

acordados. Para fazer esta avaliação, é possível consultar sistemas de proteção ao crédito como 

o SPC / SERASA e analisar as referências bancárias, comerciais e pessoais fornecidas. 

Caráter

Capital

Capacidade

Condição

Colateral

Conglomerados
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Já o segundo “C” do crédito refere-se ao Capital, ou à condição econômico-finance ira 

do cliente, o que implica na posse de bens (imóveis, veículos, investimentos). De forma 

equivalente em uma empresa solicitante de crédito, a análise do Balanço Patrimonial desta 

refere-se à análise do capital. 

O terceiro “C” do crédito vem da palavra Capacidade, a qual refere-se ao desempenho 

econômico, ou seja, à capacidade de gerar fluxos de rendimentos futuros. Em uma análise de 

uma pessoa física, a capacidade refere-se ao seu salário, gastos fixos e nível de 

comprometimento da renda. Já quando se refere à pessoa jurídica, a Demonstração do Resultado 

do Exercício é equivalente à sua capacidade. Comparando capital e capacidade, de nada adianta 

ter bens (capital) se está desempregado (sem capacidade), pois não terá como pagar 

regularmente as parcelas do crédito concedido. 

O quarto “C” do crédito chama-se Condição, e está associado a eventos 

macroeconômicos que afetam os outros “C´s” do crédito. Por exemplo, com o aumento da taxa 

de juros, pessoas que antes tinham capacidade para pagar parcelas com juros mais baixos agora 

perdeu esta capacidade devido aos juros serem maiores. 

O quinto “C” do crédito denomina-se Colateral, que é sinônimo de garantias oferecidas, 

ou seja, o que o devedor oferece no contrato como garantia de pagamento caso não honre com 

o compromisso. Existem as garantias reais, que podem ser os próprios bens financiados. Por 

exemplo, o carro financiado é alienado ao banco; caso o cliente não pague as parcelas, o carro 

será tomado. Além desta, existem as garantias pessoais, sendo mais conhecido no mercado 

como ter um “fiador”, o qual irá ser responsabilizado pela dívida caso o cliente não pague o que 

é devido. 

Por fim, o sexto “C” do crédito é aplicável apenas a Pessoas Jurídicas, sendo 

denominado de Conglomerados. Suponha uma situação de uma empresa que faça parte de um 

grupo empresarial e que, ao ter seus demonstrativos submetidos a uma análise qualitativa de 

crédito, não teve o mesmo aprovado, por falta de condição e capacidade quando isolada. 

Entretanto, pelo fato de fazer parte de um grupo de empresas que, ao todo, tem esta condição e 

capacidade, o crédito poderá ser aprovado tendo como característica ser de responsabilidade do 

grupo empresarial a efetuação dos pagamentos. 

Um dos principais problemas na avaliação qualitativa da concessão de crédito é que esta 

depende de julgamentos individuais dos analistas de crédito e também de suas experiênc ias, 

podendo gerar avaliações diferentes por analistas de crédito diferentes (pois trata-se de uma 

avaliação subjetiva feita por pessoas). Desta forma, fica difícil avaliar qual análise estaria “mais 



 

7 

 

correta”, e por isso parte-se para uma abordagem quantitativa, na qual todos seguem critérios 

pré-definidos, conforme pode ser visto na próxima seção. 

 

3.2. Avaliação Quantitativa do Crédito 

 

Para tentar solucionar o problema da subjetividade inerente à avaliação qualitativa, ao 

longo do tempo empresas e pesquisadores vêm desenvolvendo modelos quantitativos de 

avaliação do crédito. O início deste desenvolvimento começa com a caracterização de um 

conjunto de variáveis que irão compor a análise, as quais podem ser determinadas através da 

análise qualitativa (6 “C´s” do crédito).  

Depois, coletam-se os dados destas variáveis para os clientes atuais e verifica-se o seu 

status (adimplente ou inadimplente) e, a partir de uma análise estatística, é possível determinar 

o quanto cada variável impacta na probabilidade de ser adimplente ou inadimplente. Os autores 

Kassai e Kassai (1998) demonstram muito bem em sua pesquisa como fazer esta análise. 

Desta forma, cria-se um modelo de pontuação, no qual o novo cliente solicitante do 

crédito irá receber notas para cada critério definido e, através do modelo elaborado, a junção 

destas notas irá formar o score de crédito, uma pontuação que definirá se a empresa irá conceder 

ou não o crédito, ou se apenas irá conceder parcialmente. 

O quadro abaixo demonstra um exemplo de avaliação quantitativa do crédito. Os 

critérios estão estabelecidos nas linhas, a segunda coluna indica o peso de cada critério na 

avaliação (os pesos devem somar 100%), e o score de crédito do cliente é calculado pela 

multiplicação entre a nota que ele obteve em cada critério pelos pesos definidos. 

 

Quadro 01 – Avaliação Quantitativa de Crédito 

ITEM A ANALISAR PESO NOTA PESO X NOTA 

Histórico de relacionamento 10% 8,00 0,80 

Idade 10% 4,00 0,40 

Prazo de financiamento 15% 5,00 0,75 

Referências 10% 9,00 0,90 

Renda familiar 20% 9,00 1,80 

Restritivos no SPC/SERASA 20% 5,00 1,00 

Tem dependentes 15% 9,00 1,35 

SCORE 100%  -    7,00 

 

No quadro exemplo de avaliação quantitativa de crédito, alguns fatores como renda 

familiar contribuíram para aumentar o score final do cliente, enquanto que outros como os 

restritivos contribuíram para diminuí- lo. Na média ponderada final, o score 7,00 deverá ser 

avaliado dentro de uma escala criada pela empresa para decidir se irá conceder ou não o crédito.  
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4. POLÍTICA DE CRÉDITO 

 

Uma vez visto o que é crédito e quais são as técnicas utilizadas para se avaliar a 

concessão do crédito, passaremos agora a falar sobre Política de Crédito, a qual pode ser 

conceituada como a declaração dos parâmetros ou condições de venda a prazo. Por exemplo, 

quando uma loja diz “compre agora e só pague depois do carnaval”, ela está fazendo uma 

propaganda baseada em uma das características da sua Política de Crédito. Os parâmetros da 

Política de Crédito podem ser divididos em quatro categorias, a saber: (1) Padrão; (2) Prazo; 

(3) Cobrança; e (4) Desconto.  

Sobre o padrão, consiste nos critérios de avaliação da concessão de crédito ao cliente - 

conforme visto na seção anterior – e também no que se refere à valores mínimos de compra 

para que o crédito seja concedido. Já sobre o prazo, este se refere ao tanto ao tempo de espera 

para se iniciar o pagamento (carência) como a quantidade de parcelas na qual o financiamento 

poderá ser dividido. A quantidade de parcelas depende muitas vezes do valor do crédito 

concedido, pois não é vantagem para a empresa credora receber parcelas muito pequenas. 

A terceira categoria refere-se à cobrança, na qual serão determinados os procedimentos 

de cobrança que serão realizados caso o cliente não efetue o pagamento (envio de 

correspondência, ligação, registro no SPC SERASA, etc.). Por fim, a quarta categoria informa 

os critérios de desconto, o qual é o abatimento que pode ser dado caso o cliente queira antecipar  

as parcelas. Sobre isso, vejamos um exemplo de concessão de desconto. 

 

4.1. Concessão de Desconto 

 

Suponha que você é o Diretor financeiro de uma loja de produtos de informática e está 

estudando a possibilidade de oferecer um desconto na venda de um notebook com a seguinte 

configuração: 8GB de memória RAM, 1 TB de HD, sendo o processador Intel CORE i7. O 

preço atualmente praticado pela loja para um computador com essas configurações é R$ 

3.000,00 e a quantidade mensal vendida é de 50 computadores. 

A alternativa analisada pelo Diretor é oferecer o desconto de 10% para vender a vista, 

recebendo, portanto, o valor de R$ 2.700,00 em cada computador. Ao oferecer esse desconto, 

estima que a quantidade de vendas passe a ser de 60 computadores por mês. Vale a pena 

oferecer o desconto? 
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Tabela 1 – Análise de Concessão de Desconto 

 Atual Alternativa 

Preço R$        3.000,00 R$        3.000,00 

Desconto 0% 10% 

Recebimento R$        3.000,00 R$        2.700,00 

Quantidade 50 60 

Receita R$    150.000,00 R$    162.000,00 

Fonte: Elaboração própria 
 

A partir da tabela 1 se observa que, como a empresa passou a vender 10 computadores 

a mais, obteve receita adicional de R$ 12.000,00. Neste caso estamos considerando custos fixos 

de aquisição e estoque dos computadores. Observe que se a quantidade adicional fosse de 

apenas 5 computadores, a receita com desconto seria de R$ 148.500,00 e não valeria a pena 

conceder o desconto. 

Vale salientar que nem todos os 60 compradores estão dispostos a comprar o 

computador à vista, e que a situação demonstrada na tabela é uma situação extrema, enfatizando 

que, mesmo que fosse dado o desconto a todos os clientes, a proposta de desconto ainda 

continuaria sendo vantajosa. 

Na próxima seção, continuaremos com o exemplo supracitado, tratando agora de como 

a alteração de alguma condição da Política de Crédito pode afetar o desempenho financeiro da 

empresa. 

 

4.2. Alteração da Política de Crédito 

 

Alterar a Política de Crédito consiste em modificar alguma(s) das condições de crédito, 

como o prazo, por exemplo. Uma empresa que antes não vendia a prazo poderá passar a fazê -

lo. A grande questão é: como avaliar se a alteração da política de crédito foi financeiramen te 

vantajosa para a empresa? 

Para fazer esta análise, vejamos primeiramente a descrição do exemplo a ser utilizado, 

e depois os métodos de avaliação serão apresentados. Considerando o exemplo da loja de 

produtos de informática acima mencionada, vamos supor que a empresa só realize vendas à 

vista no momento, oferecendo o desconto de 10% supramencionado aos 60 compradores. A 

empresa agora está analisando a possibilidade de vender os computadores à prazo, sem o 

desconto de 10%, pelo prazo de um mês. O efeito que esta opção traz para o desempenho 

financeiro da empresa pode ser analisado através dos dados apresentados na tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 – Alteração da Política de Crédito 

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

Política Só vende à vista Passará a dar um prazo de 1 mês 

Vendas 60 computadores por mês 80 computadores por mês 

Vendas à vista 100% 75% 

Vendas a prazo 0% 25% 

Preço à vista R$        2.700,00 R$        2.700,00 

Preço a prazo - R$        3.000,00 

Devedores duvidosos 0% 20% 

Custos variáveis R$        1.100,00 por computador R$        1.100,00 por computador 

Custos fixos R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

Fonte: Elaboração própria 
 

Destaca-se da tabela vista acima o fato de que, com a decisão de conceder o crédito com 

prazo de um mês, as vendas têm o potencial de aumentar para 80 unidades. Como dessas 80, as 

60 unidades originais são vendidas à vista com desconto, esta passará a representar 75% das 

vendas, sendo os outros 25% ao prazo de 30 dias. Entretanto, foi calculado que para empresas 

desse ramo há uma projeção de devedores duvidosos de 20%, ou seja, 20% dos clientes que 

compraram a prazo provavelmente não irão honrar com os pagamentos. Na tabela acima 

também são apresentados os custos variáveis e fixos da empresa, para que então se possa efetuar 

a análise. 

Existem três formas de se analisar como a alteração da política de crédito afeta o 

desempenho financeiro da empresa: (1) Verificando o lucro da operação através da DRE e 

comparando com o investimento feito em contas a receber; (2) Verificando o lucro da operação 

através da DRE e comparando com o investimento feito em capital de giro; e (3) calculando o 

Valor Presente Líquido – VPL da operação. 

Primeiramente, vamos calcular o lucro da operação, o qual servirá para os dois primeiros 

métodos de análise. A tabela 3 demonstra um esboço da DRE da empresa antes e após a 

alteração da política de crédito. 

 
Tabela 3 – DRE antes e depois da alteração da Política de Crédito 

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

1. Receita R$ 162.000,00 R$ 222.000,00 

Receita à vista R$ 162.000,00 R$ 162.000,00 

Receita a prazo R$            0,00 R$   60.000,00 

2. (-) Custos Variáveis (R$ 66.000,00) (R$ 88.000,00) 

3. (-) Custos Fixos (R$ 50.000,00) (R$ 50.000,00) 

4. (-) Prov. Devedores Duvidosos (R$          0,00) (R$ 12.000,00) 

5. Lucro do período R$   46.000,00 R$  72.000,00 

Fonte: Elaboração própria 
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Sobre a Tabela 3, vale destacar que o cálculo da receita à prazo é feita pela multiplicação 

dos 20 computadores adicionais pelo preço de R$ 3.000,00, e que a provisão para devedores 

duvidosos é 20% desta receita a prazo.  Sendo assim, o lucro adicional gerado pela alteração 

da Política de Crédito é de R$ 26.000,00, que é a diferença entre o lucro depois e o lucro 

antes. 

Agora, calcula-se o investimento em contas a receber, para então se calcular a 

rentabilidade da operação pelo primeiro método. O investimento em contas a receber é 

calculado pelo valor de vendas a prazo no mês (R$ 60.000,00) multiplicado pela quantidade de 

meses do prazo (1 mês). Sendo assim ICR = 1 x R$ 60.000,00 = R$ 60.000,00. Fazendo agora 

o cálculo da rentabilidade da operação, tem-se que: 

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝐶𝑅 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 . 𝐶𝑅
=

26.000,00

60.000,00
= 43,33% 𝑎.𝑚. 

 

Através do cálculo apresentado acima, percebe-se que o retorno da alteração da política 

de crédito através da análise do lucro em relação ao investimento em contas a receber foi de 

43,33% ao mês, sendo um retorno muito alto e tornando a operação bastante viável. 

Para realizar uma avaliação diferente, o segundo método presume a mesma comparação 

acima, sendo que o denominador é o valor de capital de giro que terá de ser investido, tendo em 

vista que o saldo do mês poderá ficar negativo já que está se vendendo a prazo. Para fazer tal 

análise, demonstra-se o fluxo de caixa da empresa no primeiro mês da operação na Tabela 4 

abaixo. 

 
Tabela 4 – Fluxo de Caixa antes e depois da alteração da Política de Crédito 

DESCRIÇÃO SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO PROPOSTA 

1. Receita R$ 162.000,00 R$ 162.000,00 

Receita à vista R$ 162.000,00 R$ 162.000,00 

2. (-) Custos Variáveis (R$ 66.000,00) (R$ 88.000,00) 

3. (-) Custos Fixos (R$ 50.000,00) (R$ 50.000,00) 

4. Saldo do período R$   46.000,00 R$  24.000,00 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Tabela 4, verifica-se que o saldo em caixa no primeiro mês da operação diminui de 

R$ 46.000,00 para R$ 24.000,00, diminuindo no valor de R$ 22.000,00, sendo este o valor 

que foi investido em capital de giro para que se realize a operação.  
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𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝐶𝐺 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡. 𝐶𝐺
=

26.000,00

22.000,00
= 118,18% 𝑎. 𝑚. 

 

Sendo assim, se considerar a perspectiva do investimento em capital de giro, a 

rentabilidade da operação se torna muito maior, continuando a demonstrar sua viabilidade. 

Por fim, na perspectiva de se calcular o Valor Presente Líquido da operação, é necessário 

que se calcule o VPL antes da alteração e depois da alteração da Política de Crédito na empresa, 

sendo que a diferença entre o VPL depois e o VPL antes deverá ser positiva para que a alteração 

da política de crédito seja viável. Para tanto, existe uma fórmula, apresentada a seguir. 
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Na fórmula, P é o preço do produto, Q é a quantidade vendida, b é a provisão de 

devedores duvidosos, C é o custo unitário do produto, i é a taxa de desconto no período e CF 

são os custos fixos. Vale salientar que, no caso do nosso exemplo, temos um aspecto que fará 

esta fórmula ficar diferente, pois depois da alteração da política de crédito, pessoas continuarão 

comprando à vista. Sendo assim, a fórmula, preenchida com o exemplo supramencionado, e 

considerando uma taxa de desconto de 1% ao mês, ficará: 
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Analisando os dados incluídos na fórmula, verifique que a primeira fração (tanto em um 

colchete como no outro) refere-se à parte que é vendida à vista: 2.700 é o preço, que multip lica 

60 unidades vendidas à vista, e como é a vista, o b (taxa de devedores duvidosos) é zero e o 

prazo no denominador também é zero (um número elevado a zero é igual a um, podendo então 

desconsiderar o denominador). 

Já nas vendas a prazo, 3.000 é o preço, 20 é a quantidade vendida, 0,20 equivale a 20% 

de desconto das perdas causadas por devedores duvidosos e o denominador irá trazer esta 

receita (que está no futuro) a valor presente. Sobre os custos variáveis, no primeiro colchete 
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(que se refere à situação depois) os custos variáveis são de 1.100 por unidade vezes o total de 

80 unidades, enquanto que no segundo colchete (que se refere à situação antes) são 1.100 por 

unidade vezes o total de 60 unidades. Por fim, são descontados os custos fixos de 50.000. Sendo 

assim, o resultado é: 

 

    05000066000162000500008800075,47524162000 VPL  

 

    075,524.254600075,524.71 VPL  

 

Portanto, a diferença entre o VPL depois e o VPL antes é de R$ 25.524,75, sendo 

positivo e indicando que a alteração da Política de Crédito é viável. Este é apenas um exemplo. 

Em outros casos, como será possível observar nos exercícios, alterar a política de crédito é 

inviável, pois gera prejuízo ou um retorno mínimo e inaceitável em relação à outros 

investimentos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Sem a pretensão de exaurir todo o conteúdo relativo à análise e gestão de crédito, o curso 

Gestão de Recebíveis, oferecido pelo Gestão Financeira Passo a Passo, teve por objetivo 

explicitar as principais técnicas de gestão de recebíveis, analisando as técnicas de avaliação de 

crédito. 

Além disso, foram apresentados os três métodos de análise de como uma alteração da 

Política de Crédito afeta o desempenho financeiro da empresa em termos de lucro, quais sejam: 

(a) Lucro em relação ao investimento em contas a receber; (b) Lucro em relação ao investimento 

no capital de giro; e (c) abordagem do Valor Presente Líquido. Salienta-se que os métodos não 

são conflitantes entre si, sendo fonte complementar de análise da situação financeira da 

empresa. 

Vale lembrar que a decisão de oferecer crédito por parte da empresa envolve a análise 

do risco de crédito, e que portanto deverá ser feita uma análise minuciosa antes decidir se deverá 

conceder ou não o crédito, buscando registros das informações dos clientes e fazendo avaliações 

qualitativas e quantitativas da probabilidade destes se tornarem inadimplentes.  

Por fim, destaca-se que conceder crédito irá influenciar no nível dos estoques e nos 

saldos de caixa, o qual irá influenciar na gestão destes, englobando outros assuntos abordados 

no site. Portanto, esperamos que este material possa ter contribuído de forma significativa para 

seus estudos e não deixe de conferir os outros assuntos. 

 

Gestão Financeira Passo a Passo 
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