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RESUMO 

Diante dos diversos cenários e da alta concorrência que as empresas possuem no 
mercado hoje, elas precisam estar sempre atentas ao cliente, proporcionando inúmeras 
maneiras de obter vantagem e atração dos mesmos: a concessão de crédito foi uma 
delas. Assim como surgiu o crédito, veio com ele a necessidade de uma política de 
cobrança eficaz e adequada para o controle, para não ocasionar inadimplência. Este 
trabalho apresenta uma análise da inadimplência nos anos de 2017, 2018 e 2019 em 
uma indústria local, comparando a inadimplência encontrada no mesmo setor a nível 
regional e nacional, especificando os dados obtidos em forma de tabela e gráfico. A 
pesquisa é baseada em um estudo de caso quantitativo e in loco. Ao analisar os 
resultados é possível notar que o índice de inadimplência da empresa cresceu ao 
decorrer dos anos, elevando também as vendas. A nível regional e nacional o setor 
apresenta uma inadimplência considerável baixa. A partir destes resultados pode-se 
concluir que a empresa possui um índice elevado de inadimplência em comparação 
com o setor regional e nacional, sendo necessária a adoção de algumas ações para 
minimizá-la ou erradica-la, melhorando o sistema de contas a receber, e optar por fazer 
um cadastro minucioso com consulta às plataformas do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) antes da realização de vendas a prazo e concessão de crédito. 

 

Palavras chaves: Crédito, análise financeira, setor metalúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRAT  

 

In front of the different scenarios and the high competition that companies have in the 
market nowadays, they need always be attentive to the customer, providing countless 
ways to take advantage and attract them: providing credit is one of them. As credit offer 
came out, it claimed an effective and suitable collection policy, in order to avoid default. 
This research paper presents an analysis of defaults in the years of 2017, 2018 and 
2019 in a local industry, comparing the defaults in the same sector at regional and 
national levels, describing the data obtained in charts and graphs. The research has 
based on a quantitative and in loco case study. While sort through the results, it’s clear 
that the company's default rate has grown over the years, as long as the sales have 
raised. At the regional and national levels, the sector presents low default rate. 
Otherwise, the company has a high default rate in contrast to regional and national 
companies of the sector, demanding actions in order to minimize or eradicate it, 
improving the receivable system, using a meticulous registry proccess searching in the 
Credit Protection Service (CPS)* platforms before sells and provides credit. 

 

KEY WORDS: credit, financial analysis, metallurgical sector 
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1 INTRODUÇÃO                

A globalização interfere diretamente na economia e no comércio, relacionando 

muitos fatores dos quais nos deparamos hoje em dia, resultando na revolução 

tecnológica, e expansão do capitalismo, tornando possível empreender ou expandir o 

empreendimento sem altos investimentos financeiros, pois a comunicação na era da 

globalização permite esta expansão, como descreve Oliveira (2011), que ainda 

completa seu posicionamento defendendo que a consequência da globalização é a 

competitividade. 

Com a competitividade cada vez maior, tornou-se necessário para as empresas 

se adaptarem à nova realidade, que está sendo construída a cada dia, uma vez que as 

mudanças são constantes e continuas. Inovações e diversificação do portfólio de 

produtos e serviços, além de condições de crédito facilitadas, são alguma das ações 

adotadas pelas empresas no intuito de atrair e fidelizar seus clientes, conforme 

Zimmermann (2001).  

Outra prática muito utilizada nesta era de globalização são as vendas a prazo, as 

quais implicam em conceder crédito futuro ao cliente, possibilitando o ato da compra 

com promessa futura de pagamento, assim “a empresa entrega a mercadoria ou presta 

serviços e o cliente assume o compromisso de pagar o valor em uma data futura” 

(BRAGA, 2008). 

Sendo assim, realizada a venda a prazo o cliente fica na obrigação do 

pagamento pelo produto que recebeu ou serviço prestado, porém o recebimento destas 

vendas a prazo requer muita insistência, negociação e cobrança por parte da empresa. 

Para o país o prejuízo causado pela inadimplência é considerável e afeta a 

economia em diversos aspectos. Segundo Serasa (2019), a cada ano aumenta o 

número de pessoas com pendências financeiras ou nome negativado.  

A Serasa (2018) divulgou que o número de inadimplentes aumentou 1,98% do 

ano de 2017 para 2018, passando de 60,6 milhões de inadimplentes em 2017 para 61,8 

milhões de inadimplentes no ano de 2018, já comparando com o ano de 2019 houve 

um salto neste número chegando a 63 milhões, considerando este crescimento 3,2% 

comparado ao ano anterior. 
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O Serasa Experian (2018) considera o desemprego um dos principais fatores 

geradores do endividamento das famílias, onde a inflação e os juros altos que 

prejudicam setores altamente financiados, e gera também uma grande quantidade de 

empresas devedoras em relação aos seus fornecedores e ou bancos, levando a 

demissão de funcionários, gerando crise e desempregos. 

O Brasil fechou o ano de 2018 com um índice de 12,3% de desempregados, 

obtendo uma leve queda chegando a 12% em 2019 de acordo com o IBGE (Instituto 

brasileiro de geografia e estatística - 2019). 

O Serasa Experian (2018) ainda identificou que a diminuição de renda está 

ligada ao desemprego, uma vez que o cidadão aceita receber menos para não ficar 

desempregado e acaba por optar a pagar apenas uma parte das contas, priorizando as 

com maior urgência, deixando as que possivelmente possam ser renegociadas 

futuramente. 

 E as contas em nome de terceiros também foram causa para o aumento da 

inadimplência. De acordo com o Serasa Experian (2019) a cada dez (10) brasileiros, 

quatro (4) faz uso do “nome” de alguém próximo para pedir algum empréstimo.  

Em estudo de França (2018), publicado no jornal diário do comércio, 

considerando os estados brasileiros e os índices de inadimplência, pode observar que 

um dos principais fatores determinantes da inadimplência é a renda per capita.  Quanto 

maior a renda, menor a taxa de atrasos e inadimplência. No Brasil os estados mais 

inadimplentes no período de 2017-2018 foram os estados norte do país (Amazonas, 

Amapá, Rondônia, Pará, Acre, Roraima, Tocantins). O Rio de Janeiro, que pertence à 

região sudeste, tem renda per capita elevada em consideração a nacional, porém o 

índice de inadimplência assemelha-se ao do Amapá. O Rio Grande do Sul pertence ao 

um grupo das maiores rendas per capita do país, e consequentemente um dos menos 

inadimplentes. 

O crescimento de consumidores que se tornam inadimplentes é um fator 

preocupante para as empresas e o mercado, sendo necessário, assim, um cuidado na 

hora de conceder crédito, adotando medidas de análise de crédito e limites para evitar 

perdas futuras. 
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Neste contexto, o presente trabalho buscou identificar o índice de inadimplência 

presente em uma indústria do município, comparando-a com a inadimplência 

encontrada no mesmo setor a nível regional e nacional. 

A estrutura do trabalho está composto por cinco capítulos, assim delineados: “1. 

Introdução”: apresenta a justificativa para a escolha do objeto de estudo, sua 

problematização e a hipótese, bem como, o tema e os objetivos a serem alcançados; 

“2. Referencial Bibliográfico”: o referencial teórico que aborda a indústria siderúrgica e 

metalúrgica, as definições de crédito, análise de crédito, as políticas de cobranças e 

contas a receber, e demais embasamentos teóricos contribuintes para a discussão do 

assunto principal; “3. Metodologia”: descreve a metodologia que abrange a forma como 

os dados foram coletados, o cronograma efetuado, dentre outros aspectos ligados à 

construção da pesquisa; “4. Resultados”: apresenta o plano de contas a receber da 

empresa, os dados da inadimplência apresentados pela empresa, e os dados da 

inadimplência do setor a nível regional e nacional. Para o encerramento, apresentam-se 

as “Conclusões” e os elementos pós-textuais: referências, anexos e outros. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo consiste em quantificar a inadimplência em uma 

indústria metalúrgica e de pré-moldados em concreto situada em Sananduva-RS, e 

compara-la com a inadimplência com o setor na região sul e no país. 

1.1.2 Objetivos específicos  

•  Identificar as atividades desenvolvidas pelo setor de contas a receber; 

•  Quantificar o índice de inadimplência dos anos de 2017, 2018 e 2019; 

• Comparar a inadimplência da empresa com o setor na região sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul) e no país; 

•  Propor melhorias para o controle e redução das taxas da inadimplência das Contas a 

receber. 
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1.2   JUSTIFICATIVA 

O tema possui grande relevância em virtude da importância que tem para o 

desenvolvimento da infraestrutura do país, por que a indústria de transformação é 

essencial para o desenvolvimento brasileiro, e o setor siderúrgico/metalúrgico faz parte 

da construção civil, indústrias automobilísticas, e os segmentos de máquinas e 

equipamentos, que movimentam a economia brasileira.   

A escolha do tema justifica-se pela pesquisa e identificação da inadimplência, 

seus principais dados e índices. Pois a inadimplência tem sido um problema frequente 

no mercado consumidor, prejudicando a saúde, qualidade de vida, e enfim, quando a 

empresa se depara com a inadimplência dos consumidores e não administrada de 

forma eficiente pode acarretar diversos problemas financeiros para as empresas, como 

o não pagamento de suas obrigações com funcionários e fornecedores, tornando-se 

também inadimplentes, e por fim, as instituições, por sua vez, acabam por dificultar ou 

restringir o crédito, devido à dificuldade de recuperação dos créditos inadimplentes, 

dessa forma, a inadimplência do consumidor afeta toda uma cadeia subsequente. 

Diante desse contexto, uma das formas que as empresas optaram perante seus 

clientes, para se manter no mercado e atrair e fidelizar consumidores, foi a 

disponibilidade de crédito, vendendo seus produtos de forma parcelada para que o 

consumidor possa comprar mais, e em outros locais. Sendo assim, concessão de 

crédito é uma estratégia adotada pelas empresas para alavancar as vendas e manter 

seus clientes atuais e atrair novos. 

Porém, a concessão de crédito pode trazer riscos à empresa, pois muitos dos 

consumidores, ao realizarem compras parceladas, acabam por perder o controle 

financeiro, assim tornando-se inadimplentes, deixando de honrar com seus 

compromissos. Nesses casos cabe a empresa tomar as medidas necessárias.  

Diante disso, destaca-se a importância de pesquisar acerca da inadimplência, 

ajustando assim melhores formas de administrar, buscando através de estratégias e 

meios que possam erradicar ou diminuir a mesma para percentuais toleráveis. 

Sendo assim, esse estudo buscou apurar o índice da inadimplência da empresa 

metalúrgica no setor de contas a receber por meio de levantamento de dados e de 

análises financeiras, bem como analisar com o índice do setor na região sul e país. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capitulo são apresentados alguns conceitos importantes para o 

entendimento do assunto em questão, usando como base a pesquisa bibliográfica em 

livros e artigos atuais que possam incrementar o estudo. Com isso, objetiva-se construir 

um alicerce teórico que sustente a elaboração do presente trabalho, auxiliando na 

consecução dos objetivos propostos. 

2.1 ANÁLISES BIBLIOMÉTRICA 

Na construção do referencial foi realizada uma pesquisa para aporte teórico que 

sustenta o embasamento do trabalho. A pesquisa foi bibliográfica, em artigos, sites, 

livros, no propósito de juntar informações e dados e utilizada como base para a 

construção da investigação proposta a partir de determinado tema, com a qual formou 

se a bibliometria, apresentada na tabela1.  

O estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas 

históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas 

no repertório de um historiador: observação direta; e, série sistêmica de entrevistas. 

(YIN, 2001). 

Os termos utilizados para pesquisa em ambas as bases de dados foram 

“inadimplência” and. “crédito”, a pesquisa já realizou se por livros ou artigos, em 

português, com um período de dez (10) anos (2009-2019), e por dupla correção. Depois 

de selecionados os artigos, optou-se pelo uso de mais dois (2) filtros, que estão 

apresentados na tabela. O filtro 01 representa a seleção pelo título e o filtro 02 

representa a seleção por resumo. Após estas duas seleções, ainda houve uma última 

seleção, que foram os textos utilizados na bibliometria e no trabalho.  

Segundo Marcelo (2013) a bibliometria é uma técnica que surge no início do 

século XX como uma resposta a necessidade de estudos e avaliações da produção e 

comunicação científica. E que para Gibrail (2010), é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 
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Tabela 1- Bilbliometria 

Base de dados  total filtro 01 filtro 02 selecionados  

Capes  65 49 20 06 

Google acadêmico  456 53 31 15 

     

Total  521 102 51 21 

 
Fonte: autora (2020) 

A análise bibliométrica apresenta uma forma conjunta das bases, por ter artigos 

que tratam de assuntos parecidos ou completares.  

Referentes aos artigos e livros buscados nas bases periódico capes e google 

acadêmico, faz se a seguinte analise: 

O artigo “Finanças corporativas e valor” de Assaf Neto, o livro de j. l. Giltman, 

“Princípios de administração financeira”, e o livro “Administração financeira da pequena 

e média empresas de Santos”, o livro “Fundamentos da administração financeira” de J. 

Hornei, o livro “administração financeira uma abordagem prática” de M. Hoji e o livro de 

A. Lemes Júnior: “Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas 

brasileiras: aplicações e casos nacionais” o livro “Política monetária no Brasil” de H. 

Marinho, o artigo de Muller Análise do processo de concessão de crédito na empresa 

polipetro”. O livro de Berni “Operação e concessão de crédito”. O livro de Santos 

“Análise de crédito: empresas e pessoas físicas”, o livro “concessão de gerencia de 

empréstimos de Schrickel, a administração financeira” de Sanvicente, e o artigo “a 

inadimplência em escritórios de contabilidade no município de balsas/ma: a utilização 

de ferramentas de controle para gestão de cobrança”, abordam temas referentes a 

administração e a parte financeira das empresas.  

O livro Um estudo sobre os impactos causados pela inadimplência e os reflexos 

na saúde financeira das empresas, de Marriano Galino et al. O livro inadimplência no 

setor educacional de Teixeira, o artigo publicado em revista da autora CLEIA Ciscato 

et.al Mapa Estratégico: Uma Pesquisa-Ação para a melhoria do fluxo de caixa em uma 

indústria têxtil no sul do Brasil. O artigo de Viviane da Silva Guindani “Conflitos 

Mundiais: do local ao global”, além do livro de Almeida, Fatores que influenciam a 

inadimplência nas empresas, e o estudo publicado em revista do autor Luiz Herling A 

inadimplência nas instituições de ensino superior: um estudo de caso na instituição 
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XZX.  A proposta de um Modelo de Análise de Crédito para a redução da inadimplência 

em uma empresa do setor de comércio de peças para Máquinas pesadas localizada na 

Cidade de Criciúma – SC do autor Corrêa. Tratam da inadimplência, formas de 

controla-la ou diminui-la e estudos realizados em empresas.  

Os seguintes livros e artigos abordam o tema sobre os riscos financeiros nas 

empresas, como administrá-los, e mecanismos de garantias.  “Avaliação de Risco e 

Decisão de Crédito. Um enfoque prático” de Blatt, “risco: Definições, Tipos, Medição e 

Recomendações para seu Gerenciamento” do autor Duarte Junior, “mecanismos de 

garantia financeira para assegurar o cumprimento de obrigações referentes à 

reabilitação ambiental” do autor Eduardo, “risco de crédito: a importância da análise a 

fim de reduzir a indimplencia” da autora Juliane Schefer, “O livro das competências: 

desenvolvimento das competências: a melhor autoajuda para pessoas, organização e 

sociedade” do autor Resende, a livro de Rodrigues “Direito Civil: Dos contratos e das 

declarações unilaterais da vontade”. 

O livro “Decisões financeiras em condições de risco” do autor Securato, o livro do 

autor J. Silva “Gestão e análise de risco de crédito”, o artigo publicado em revista “A 

importância da análise de crédito no controle da inadimplência: um estudo de caso na 

empresa Direção Marcas e Patentes. Negócios” de Franciele Lourenço, e o artigo de 

Vanderlei Vassi “Inadimplência: Prevenção, Controle e Cobrança a partir do Estudo do 

Perfil dos Clientes. Revista Cesumar–Ciências Humanas e Sociais Aplicadas” também 

retratam sobre o assunto dos riscos e estudos sobre a inadimplência.  

O livro de Rodolfo Macário “A importância da gestão do fluxo de caixa no 

controle da inadimplência” e o livro de Mathias “Direito Civil: Direitos Reais” trazem o 

sistema financeiro e a legislação como assuntos principais.  

“Inadimplência: Como evitar e resolver”, “Procedimentos de cobrança para evitar a 

inadimplência”, “Capital de giro: aprenda o que é e como funciona o da sua empresa”, 

são artigos publicados pela Serasa sobre a inadimplência, além do artigo “Como Evitar 

a Inadimplência” também divulgada pelo Serasa. 
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2.2  INDÚSTRIAS SIDERURGICA E METALÚRGICA  

Desde muito tempo os metais são fundamentais em diversos aspectos, estão 

presente na construção civil, no transporte, nas comunicações e, até na medicina. A 

utilização do minério metal teve início datado de séculos antes de cristo, onde foram 

criados os altos-fornos utilizados para derreter metais. E após a revolução industrial a 

indústria metalúrgica teve grande impulso. 

Destaca-se que a indústria metalúrgica tem como principais funções, a fundição, 

produção de metais não ferrosos, produção de ferroligas, fabricação de tubos e 

siderurgia, que é uma das partes mais importantes da indústria metalúrgica, e 

responsável pelo tratamento dos aços fundidos. Segundo Cardoso (2015), o ramo 

metalúrgico está relacionado à produção e transformação dos metais, sendo 

encontrado ao longo das diversas cadeias produtivas. 

O desempenho da indústria metalúrgica afeta diretamente o desempenho de 

outros setores como o automobilístico, a construção naval e aeroespacial, além da 

construção civil, que utiliza de grande parte metálica para suas obras. 

Cardoso (2015, p. 20), destaca também que, embora o ramo da metalurgia – 

assim como toda a indústria de transformação – produza, em geral, bens tangíveis 

(mercadorias), algumas atividades de serviços são também incluídas no seu âmbito, 

tais como os serviços industriais, a montagem de componentes de produtos industriais, 

a instalação de máquinas e equipamentos e os serviços de manutenção e reparação. 

Os serviços industriais constituem parte integrante da cadeia de transformação 

dos bens e exigem equipamentos, técnicas e habilidades específicas, características do 

processo industrial, e tanto podem ser realizados em unidades integradas como em 

unidades especializadas. 

Em resultados do IBGE, o ramo metalúrgico compreendeu em 2012 (último ano 

disponível) que no Brasil há 11.379 principais empresas classificadas como atividades 

metalúrgicas. Divulgaram também que dos anos de 2007 a 2012 o ramo metalúrgico 

teve crescimento de 12,2 %, e em 2013 (ano mais recente encontrado informações) o 

ramo metalúrgico representava cerca de 5% das atividades do mercado de trabalho 

brasileiro. 
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Observa-se também na análise relatada na pesquisa que a região com maior 

concentração de trabalhadores metalúrgicos é a região sudeste, onde as maiores bases 

encontram-se em são Paulo, Manaus, e São Bernardo do Campo. Podem explicar essa 

concentração de trabalhadores devido à construção automotiva e aeroespacial que se 

concentram também nesta região. 

Atualmente o Brasil conta com duas siderúrgicas, Gerdau e Usiminas, que são 

consideradas entre as 50 maiores produtoras de aço do mundo segundo o Instituto Aço 

Brasil. Para Cardoso (2015, p. 435), o primeiro marco histórico da indústria metalúrgica 

remete a 1557, quando surge a fábrica de ferro de Afonso Sardinha, em Sorocaba/SP. 

As forjas construídas a partir dessa data funcionaram até 1616. Depois disso, a 

indústria de metalurgia brasileira entrou em um período de estagnação que durou até o 

século seguinte. Em 1795, foi autorizada, pela metrópole, a construção de novas 

fundições. E a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa, diversas 

indústrias siderúrgicas foram construídas. 

O Instituto Aço Brasil (IABR) (2013), diz que o ferro era importado 

exclusivamente de países europeus, como da Suécia, da Espanha e Alemanha, até que 

em 1815 em Minas Gerais ficou pronta a usina Morro do Pilar. Em 1818, nos arredores 

de Sorocaba, a fábrica de Ipanema começou a produzir ferro forjado e, a partir daí, 

outras indústrias foram abertas no estado de Minas Gerais. 

No século XX a siderurgia nacional avançou impulsionada pelo surto industrial de 

1917 a 1930, com destaque para a criação da Siderúrgica Belgo-Mineira em 1921. Em 

1939 foi inaugurada a usina de Monlevade onde, após sucessivas expansões, ainda se 

encontra a unidade da Belgo-Mineira, a maior siderúrgica integrada a carvão vegetal da 

época. Ainda no mesmo período, são constituídas a companhia siderúrgica de Barra 

Mansa e a Companhia Metalúrgica Barbará (Cardoso, 2015). 

 Nos primeiros 30 anos do século XX, decretos governamentais concederam às 

empresas de ferro e aço diversos benefícios. Apesar disso, o Brasil continuava muito 

dependente do aço importado. O cenário só muda com a chegada de Getúlio Vargas à 

presidência do país. Segundo o IABR “era uma das suas metas fazer com que a 

indústria de base brasileira crescesse e se nacionalizasse”, destacou ainda, Cardoso 

(2015, p. 436). 



19 
 

  

 Segundo o IABR (2013), em 1973, foi inaugurada no País a primeira usina 

integrada produtora de aço que utiliza o processo de redução direta de minérios de 

ferro à base de gás natural, a Usina Siderúrgica da Bahia (Usiba). No mesmo ano foi 

criada a Siderurgia Brasileira S.A (Siderbrás). Dez anos depois, entrou em operação, 

em Vitória (ES), a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Em 1986, foi à vez de a 

Açominas começar a funcionar em operação em Ouro Branco (MG). 

O parque siderúrgico nacional contava, no início da década de 1990, com 43 

empresas, entre estatais e privadas, concentradas principalmente no estado de Minas 

Gerais e no eixo Rio-São Paulo, devido à proximidade de matérias-primas, e/ou de 

mercados consumidores. Durante 1991 e 1993 (segunda fase das privatizações), o 

PND Siderurgia privatizou todas as indústrias do segmento siderúrgico nacional 

controlado pelo Estado: Usiminas, Cosinor, Piratini, CST, Acesita, CSN, Cosipa e 

Açominas. Essas indústrias tinham capacidade de produzir 19,5 milhões de toneladas, 

o correspondente a 70% da produção nacional na época, (Valle, 1998). 

Cardoso (2015, p.439) destaca que, com melhoria da situação macroeconômica 

brasileira nos anos 2000, maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), pode-se 

verificar, nesse período, uma expansão da indústria, puxada por setores que são 

grandes consumidores de aço, como construção civil, indústria automotiva, bens de 

capital, eletroeletrônico e também de projetos do setor de petróleo e gás. Nesse 

período pode-se perceber a forte participação do mercado interno no consumo de aço 

nacional, sendo que em 2013 representou 82,9% do total produzido no país. De acordo 

com dados do IABR referentes a 2013, o parque produtor de aço brasileiro produziu 

apenas 70,6% da capacidade total de produção. Esse nível de produção colocou o 

Brasil como maior produtor de aço bruto da América Latina. 

O IABR (2013) ainda destaca que o complexo produtivo de aço no Brasil era 

composto por 29 usinas, em 2013, sendo que 80,3% da produção foram de usinas 

integradas (a partir do minério de ferro) e 19,7% de semi-integradas (a partir do 

processo de ferro gusa com a sucata), administradas por 11 grupos empresariais. 

Para Cardoso (2015, p. 485), o segmento de siderurgia e metalurgia básica 

agrega desde as grandes siderúrgicas instaladas no país até pequenas fábricas de 

produção de artefatos de metal. Assim, em muitos momentos encontram-se em 
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conjunturas distintas, já que o grau de concentração do mercado e o nível de tecnologia 

empregado em cada um são bem díspares. Tratando das siderúrgicas, na divisão 

internacional da produção, o Brasil continua com os produtos ou subprodutos mais 

simples do processo, que agregam menor valor. 

Também se destaca o setor de metal mecânico como setor com reconhecida 

importância nacional, pois abrangem as empresas cujo objetivo é a transformação dos 

metais a partir de processos metalúrgicos e de fabricação mecânica. Segundo 

Santamaria (1994), essa diversidade de processos contribui para que o setor não 

possua, ainda, um a categorização única de suas empresas.  

O setor é composto por empresas de diferentes portes e que em pregam 

diferentes tecnologias em seus processos produtivos, pois sua estrutura é complexa e 

as suas empresas pertencem a várias cadeias produtivas (SANTAMARIA, 1994). 

O setor metal mecânico não surgiu apenas da iniciativa privada, segundo 

Bortoluzzi (2010), o governo foi o gestor para que isso ocorresse, financiando e 

investindo em infraestrutura, pois sem crédito, energia e transporte de qualidade não 

pode existir a indústria. Com esses auxílios pelo governo, às empresas têm contribuído 

para o desenvolvimento do estado, aumentando o nível de renda, gerando empregos e 

divisas internacionais, e a consolidação deste ramo ocorreu nas décadas de 60 e 70, 

com os grandes investimentos com o projeto nacional de industrialização, seguindo, a 

década de 80 foi marcada pela baixa produtividade devido à crise econômica que se 

instalou no país. A partir dos anos 90, o ramo metal mecânico se mostrou cada vez 

mais consolidado, verificando-se um expressivo crescimento a partir de 2001, quando 

foram criados, de 2001 a 2008, 61.399 empregos (Dieese, 2009). 

 Segundo o SEBRAE (2010), algumas empresas de médio e grande porte do 

ramo metal mecânico já demonstravam taxas de crescimento mesmo em tempos de 

crise, mas foi a partir de 2000 que é possível notarmos que o setor vinha se expandindo 

até 2009, em função da recessão afetada pela crise financeira internacional. 

De acordo com Macedo e Campos (2001), um complexo metal mecânico 

engloba tanto as empresas que se destinam à produção e às transformações de 

metais, incluindo as empresas de bens e serviços intermediários como exemplo: 

fundições, forjarias, oficinas de corte, soldagem, etc., quanto os estabelecimentos 
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destinados aos produtos finais tais como: bens de consumo, equipamentos, maquinaria, 

veículos e material de transporte. 

Já a Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) classifica as atividades 

nesses subsetores de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) como sendo: 

a) Divisão 24 – Metalurgia; 

b) Divisão 25 – Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; 

c) Divisão 28 – Fabricação de máquinas e equipamentos; 

d) Divisão 29 – Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias; 

e) Divisão 30 – Fabricação de outros veículos de transporte, exceto veículos 

automotores. 

Segundo dados da FIERGS, divulgados pela SEBRAE (2019), a participação do 

setor metal mecânico é muito representativa na economia brasileira e gaúcha, tanto 

pelos investimentos realizados quanto pela geração de empregos. Dentro do setor 

industrial do Rio Grande do Sul, a produção de veículos automotores e o de máquinas e 

equipamentos estão entre os cinco principais, totalizando 15,5% do PIB gaúcho. 

Quando falamos do setor metal mecânico gaúcho, o mesmo refere-se a 

empresas que se destinam à produção e a transformação de metais, incluindo as 

empresas de bens e serviços intermediários (fundições, forjarias, oficinas de corte, 

soldagem), quanto os estabelecimentos destinados aos produtos (bem de consumo, 

equipamentos, máquinas, veículos e material de transporte).  

Segundo dados da FIERGS, divulgados pela SEBRAE (2019), a participação do 

setor metal mecânico é muito representativa na economia brasileira e gaúcha, tanto 

pelos investimentos realizados quanto pela geração de empregos. Dentro do setor 

industrial do Rio Grande do Sul, a produção de veículos automotores e o de máquinas e 

equipamentos estão entre os cinco principais, totalizando 15,5% do PIB gaúcho. 

De acordo com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul – SINMETAL (2019) os setores 

industriais do complexo metal mecânico estão entre os mais representativos na 

economia do Rio Grande do Sul, com participação de 37,6% do PIB industrial, tendo o 

segmento de peças e componentes automotivos como segmento de maior relevância, 



22 
 

  

seguido pelo setor de máquinas e equipamentos, setor de produtos de metal, e 

finalizando com o setor de metalurgia.  

O Estado é responsável por 13% na produção brasileira do setor de máquinas e 

equipamentos. No caso de produtos de metal, este percentual é de 11,5%. O Rio 

Grande do Sul se destaca na Região Sul, com 9,8 mil estabelecimentos do setor, o que 

equivale a 41% de todos os estabelecimentos desta indústria situados no sul do País. 

O setor metal mecânico gaúcho é o segundo em termos de concentração de 

empresas industriais, representando 12,5% do total nacional. A concentração é maior 

na Região Metropolitana de Porto Alegre (44,3%) e, depois, nas regiões Nordeste 

(26,4%) e Noroeste (15,2%) (SINMETAL, 2019). 

2.3  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

Independentemente do ramo em que uma organização está inserida, o principal 

objetivo da administração dentro de uma empresa é organizar as atividades de tal 

maneira que os objetivos propostos possam ser alcançados (XAVIER, 2011). 

Para Sanvicente (1997, p. 15), a administração financeira é fundamental para 

auxiliar a administração moderna, seu principal objetivo é gerar informações para 

embasar as decisões. E para isso, identifica, registra, mensura e possibilita a análise e 

predição dos eventos econômicos que possam alterar o patrimônio da empresa.  O 

mesmo autor ainda defende que a empresa que não possui um sistema contábil eficaz 

na verificação das oscilações de seu patrimônio, não estará apta a garantir sua 

continuidade. 

Para Xavier (2011), a administração financeira é o conjunto de ações e 

processos administrativos desde o planejamento, análise e controle das atividades 

financeiras da organização, para melhorar os resultados e maximizar o valor do 

patrimônio através da geração de lucro líquido provindo das atividades operacionais. 

Porém, é muito comum que as empresas deixem de realizar uma adequada 

administração financeira, e que segundo a Sebrae pode acarretar nos seguintes 

problemas:  
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• Informações incorretas sobre o saldo de caixa, valor dos estoques das mercadorias, 

valor das contas a receber e contas a pagar, volume das despesas fixas e financeiras. 

Devido ao registro inadequado das transações realizadas; 

• Não saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo em suas atividades 

operacionais, se não elaborado o demonstrativo de resultados; 

• Não calcular corretamente o preço de venda, pois não são conhecidos os seus custos 

e despesas de fabricação; 

• Não conhecer a origem dos recebimentos e saídas, pois não é realizado fluxo de 

caixa; 

• Não saber administrar corretamente o capital de giro da empresa, porque o ciclo 

financeiro de suas operações não é conhecido; 

• Não fazer análise e planejamento financeiro da empresa, porque não existe um 

sistema de informações gerenciais (fluxo de caixa, demonstrativo de resultados e 

balanço patrimonial). 

O Sebrae ainda destaca que, a empresa deve tomar em relação a finanças são, 

além de organizar os registros e conferir se os documentos estão sendo devidamente 

controlados, acompanhar as contas a receber, montando um fluxo de pagamentos e 

recebimentos, controlando assim o fluxo de caixa, e classificar os custos e despesas, 

finalizando pelo acompanhamento da evolução do patrimônio, conhecendo a 

lucratividade e a rentabilidade. 

Estas tarefas são atribuídas ao administrador financeiro da empresa, segundo 

Sanvicente (1997), ele ainda é responsável pela elaboração, controle e análise dos 

dados financeiros, em conjunto com a contabilidade, elabora relatórios gerenciais e 

previsões financeiras de apoio à tomada de decisão. 

De acordo com Hoji (2004), as funções do administrador financeiro podem ser 

divididas em três tipos:  

I - Análise, planejamento e controle financeiro: onde consiste em monitorar e avaliar 

todas as atividades da organização, por meio de dados financeiros, também é 

responsável por determinar o volume do capital necessário pare executar os planos 

traçados pela empresa. 
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II - O administrador financeiro é responsável pela tomada de decisões que diz respeito 

a investimentos, a destinação dos recursos financeiros para aplicação em ativos 

correntes (circulantes) e não correntes (realizáveis em longo prazo e ativos 

permanentes), considerando a relação de risco e retorno dos capitais investidos. 

III - Tomada de decisões em relação a financiamentos, que diz respeito a captação de 

recursos financeiros para o financiamento dos ativos correntes e não correntes, 

considerando a combinação adequada de financiamentos a curto e longo prazo e 

estrutura do capital. 

Já Sanvicente (1997), diz que independente do título ou cargo: tesoureiro, diretor 

financeiro, gerente de finanças, controlador, ou, vice-presidente, é o indivíduo 

preocupado com a obtenção dos recursos monetários para realização das atividades 

correntes e crescimento da empresa, e analisar de maneira eficiente a destinação dos 

recursos disponíveis. 

2.4 CRÉDITO 

Souza (2018) destaca que a origem da palavra crédito vem do termo latim 

crédito, que significa “coisa confiada”, sendo assim, a noção de crédito está associada 

a qualquer transação que refere se a confiança. Para Tavares (1988), o termo latim de 

crédito significa confiar ou acreditar. E de acordo com Silva (2008), a palavra crédito 

pode ter vários significados, tudo depende do contexto em que ela está inserida, mais 

especificadamente é o empréstimo de algum valor mediante a promessa de 

pagamento. O crédito é visto pela organização como parte integrante do negócio da 

empresa.  

De acordo com Matias (2007), quando uma empresa decide conceder um crédito 

para seus clientes, primeiramente ela precisa definir os procedimentos que deverão ser 

seguidos para assim poder conceder o mesmo. Deve saber como vai monitorar e 

controlar as contas a receber e consequentemente como deverá ser feita a cobrança. 

Para silva (2008), é papel de a empresa manter um cadastro atualizado para um 

sistema de crédito, sendo fundamental a análise do crédito antes de cada negociação.  

A empresa que possui um bom sistema de análise de crédito pode selecionar clientes e 

manter uma linha de crédito pré-aprovada, que facilitara na tomada de decisões. 
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A importância do crédito para a empresa está associada ao seu crescimento, o 

mesmo é essencial para o funcionamento do mercado, as empresas vendem a prazo e 

necessitam de um fluxo de caixa para se mantiver em funcionamento. Porém este 

crédito deve ser usado adequadamente pode alavancar o crescimento e 

desenvolvimento da empresa e usado inadequadamente e sem controles pode 

prejudicar o desenvolvimento da mesma. 

Para Maia, Duane, Cardoso (2012), o crédito estimula a economia, por isso é 

importante para o desenvolvimento do país. O crédito é usado por empresas e 

governos, como instrumento de gerenciamento de consumo.  Brida (2016), afirma que o 

crédito assume um papel de facilitador da venda. Possibilitando ao cliente a compra, 

atendendo suas necessidades urgentes com um prazo para pagamento.  

Brida (2016), defende que para abertura de crédito, deve se fazer uma pesquisa 

da empresa credora, ou cliente credor, para que assim possa analisar a situação da 

empresa ou cliente. Em seguida deve-se escolher uma alternativa de projeto a seguir, e 

observar o impacto no objetivo que a empresa deseja alcançar. O crédito deve ser 

abordado de maneira analítica, o financiador deve evidenciar a situação da empresa, 

através de uma análise. 

Já Xavier (2011), acredita que no processo de crédito o cenário é definido pela 

conquista de clientes ou pela sua manutenção, onde ambas as situações, o decisor 

deve analisar, e tem como obrigação de deferir um crédito com retorno lucrativo. 

Segundo o mesmo autor, para isto acontecer é necessário que o agente decisor, além 

de conhecimentos técnicos relativos à sua área, também possua uma boa visão de 

mercado. 

De acordo com Matias (2007), quando uma empresa decide conceder crédito 

para seus clientes, primeiramente precisa se definir os procedimentos que deverão ser 

seguidos para assim o crédito poder ser concedido. A figura 1 demostra em forma de 

fluxograma como funciona a concessão de crédito segundo Jesus; Ferreira; Lima; 

Gomes; Costa, (2011). Onde estão divididas por etapas, iniciando-se pela abertura do 

cadastro do cliente, identificando as necessidades do cliente e efetuando consulta, para 

definir o crédito a ser liberado, após é passado para o faturamento e finalizando pela 

cobrança.  
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Fonte: Aloísio Grunow,2006   

Brida (2016) define que a venda a prazo implica em conceder crédito aos 

clientes. As concessões de crédito são formas alternativas de ativos entre estoques e 

contas a receber. A empresa entrega mercadorias ao cliente, e o mesmo assume o 

compromisso de pagar o valor correspondente em uma data futura. 

2.5   OS C’s DO CRÉDITO 

Os C’s do crédito são uma ferramenta utilizada para nortear as empresas para 

concessão de crédito, segundo Brida (2016), esta teoria visa informar as características 

que determinam o perfil do cliente que será analisado para concessão de crédito. 

Os 5 C's são classificados em Caráter, Capacidade, Condições, Capital e 

Colateral. Com esta classificação é possível ter um norteamento sobre a melhor 

decisão na concessão de um limite de crédito e as garantias que podem ser solicitadas 

ao cliente (SILVA, 2000). 

SEBRAE (2007) descreve os 5 C’s do crédito da seguinte maneira: 

Figura 1- Processo de análise e concessão de crédito 
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• Caráter: está atrelada a índole do tomador do empréstimo e sua predisposição em 

pagar o financiamento contraído. De forma objetiva e com base nesses registros, as 

instituições financeiras podem verificar se o proponente correspondeu às expectativas 

previstas anteriormente, se, como e quando efetuou o pagamento das obrigações 

pactuadas.  Também consultam se o cliente está inscrito em órgãos de restrição de 

credito (Serasa, SPC), cartórios ou se existe ações judiciais contra a empresa e/ou 

sócios.  

• Capacidade: consiste na capacidade do requerente de ressarcir o crédito pleiteado, 

tendo em vista o quanto a empresa suporta o endividamento. São analisadas as 

demonstrações financeiras, com particular ênfase na liquidez, nos fluxos e projeções de 

caixa.  

• Capital: representa a potencialidade financeira do proponente do crédito, refletida por 

cada posição patrimonial. A análise da dívida do requerente, os índices de liquidez, as 

taxas de lucratividade são frequentemente utilizadas para avaliar seu capital. 

• Colateral: consiste no somatório de ativos que o proponente tem disponíveis para 

oferecer em garantia ao empréstimo. Assim, quanto maior for o montante e qualidade 

dos ativos disponibilizados, maior se torna a possibilidade de a instituição financeira 

reaver os recursos emprestados, caso o proponente do crédito não honre com suas 

obrigações.   

• Condições: dentro do atual e imprevisível cenário econômico empresarial são diversas 

as variáveis que afetam as empresas, também em relação a transações de crédito.  

• Coletivo: considera-se, para efeito da análise de risco do empreendimento, o seu grau 

de inserção e integração em um coletivo de empresas do tipo cadeia ou aglomeração 

produtiva, organizado ou não como Arranjo Produtivo Local (APL). 

Brida (2016) destaca que a análise de crédito é essencial nas empresas, para 

que possam avaliar o risco de vendas a prazo, a capacidade de pagamento do cliente e 

definir o melhor crédito. 

Berni (op.cit., p.103), coloca a Confiança como o primeiro dos C’s onde e refere 

se a ela como: “um fator de decisão importante para o crédito. Aqui estamos referindo-

nos à constância, estabilidade, índole, idoneidade e reputação”. E coloca o 

conglomerado como último deles “conglomerado: diz respeito à análise do grupo, 
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referimo-nos a empresas ligadas, holding, sócios majoritários e às diversas 

participações entre as empresas!”. 

2.6   POLÍTICA DE CRÉDITO 

Santos e Comitre (2007) defendem que dependendo das condições internas e 

externas, a administração que gere a política de crédito de uma empresa, pode alterar 

os prazos de concessão, taxas de juros, as garantias os critérios de análise do crédito, 

qual fator determinará a rentabilidade e o risco do negócio para a organização. Este 

conjunto de decisões estratégicas chama-se “política de crédito”. 

Para Lemes Junior; et al (2010), Políticas de crédito são à base da administração 

de valores a receber, pois é através dela que é realizada a forma de como conceder os 

créditos, é a política de crédito que define os padrões de crédito, riscos, prazos. 

Brigham, Houston (1999), afirmam que o número de vendas é o responsável pelo 

sucesso de uma empresa, quanto maior o número de vendas, maior a receita da 

empresa, porem as vendas dependem de alguns fatores, que são eles: preço de venda, 

propaganda e política de crédito, qualidade do produto. Sendo a política de crédito 

dividida em quatro variáveis:  

1) Prazo de crédito: é o prazo, ou seja, o tempo que é dado ao comprador para efetuar 

o pagamento; 

2) Padrões de crédito: são padrões utilizados para saber diferenciar cada cliente para 

cada crédito; 

3) Política de cobrança: é medida na cobrança das contas atrasadas, são regras de 

como utilizar a cobrança; 

4) Descontos; são dados com pagamento antecipado com o valor de desconto e o 

prazo de mesmo. 

Este é um formato de política de crédito mais rígida, porém a empresas que 

optam por uma política mais liberal, facilitando a concessão de crédito, e aumentando 

as vendas. Segundo Santos (2001), as empresas com crédito liberal aumentam suas 

vendas, e consequentemente aumentam seus riscos em função da inadimplência, o 

autor afirma ainda que “uma política ideal de crédito seria conseguir incentivar o 

aumento das vendas com a diminuição da inadimplência”. 
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Sendo assim, Hoji (2001 aput CORRÊA, 2011), analisa que política liberal para 

concessão de crédito aumenta as vendas, porém repercutem em problemas as contas a 

receber, deste modo, é preciso estabelecer uma política de cobrança rígida, para evitar 

perdas. 

2.7 CONTAS A RECEBER E ANÁLISE DO CAPITAL DE GIRO 

 Segundo Brida (2016), vender a prazo é conceder créditos aos clientes, onde as 

concessões de crédito são formas alternativas de ativos entre estoque e conta a 

receber, o cliente assume o compromisso de pagar futuramente pela mercadoria já 

recebida.  O autor destaca ainda, que a política de crédito afeta as contas a receber, na 

qual, as cobranças refletem na forma de ativos nas contas a receber. 

A cobrança é necessária para a empresa manter um fluxo de caixa e não 

declarar falência. E este processo de liberação de crédito e cobrança faz parte do 

capital de giro de uma empresa, é constituído principalmente pelo planejamento e o 

controle dos recursos financeiros, a falta deste controle diário pode comprometer a 

gestão da empresa. 

Segundo Sebrae (2019), o capital de giro é a diferença entre os recursos 

disponíveis em caixa e a soma das despesas e contas a pagar. Assaf; et al (2010), 

defendem que “o capital de giro representa os recursos demandados por uma empresa 

para financiar suas necessidades operacionais”, a estrutura da administração do capital 

de giro tem grande importância para garantir um retorno dos investimentos da empresa.  

Sebrae (2019), ainda destaca que o capital de giro tem papel fundamental para 

gerenciar os recursos de financiamentos para clientes, que é o caso das vendas a 

prazo, manter um estoque satisfatório, evitando faltas e perdas de produtos, e 

assegurar o pagamento aos fornecedores (compras de matéria-prima ou mercadorias 

de revenda), bem como o pagamento de impostos, salários e demais custos e 

despesas operacionais. 

A figura 2 demostra a fórmula utilizada, e apresentada pelo Sebrae (2019), para 

calcular a análise do capital de giro, é destacado pelo mesmo que toda a organização 

começa com o planejamento, detalhando os gastos a curto e médio e longo prazo e as 

entradas de dinheiro. 
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Fonte: SEBRAE (2019)  

Para Brida (2016), a empresa deve buscar um capital de giro a nível satisfatório, 

para garantir as atividades operacionais. Deve haver um equilíbrio entre os ativos e os 

desembolsos do passivo. O autor ainda diz que “Para manter o equilíbrio financeiro, 

uma alternativa para as empresas é financiar suas necessidades variáveis com dívidas 

de curto prazo, ao prever necessidades de capital de giro, deve-se financiar por 

recursos de curto prazo, à medida que forem surgindo às necessidades para não 

ocorrer excesso dos recursos correntes”. 

Sebrae (2019), acrescenta que, para a empresa se manter no mercado, há um 

ciclo básico a seguir: comprar do fornecedor, manter estoque e vender para os clientes. 

E o montante de capital necessário para realização deste ciclo dia a dia é apresentado 

como “necessidade de capital de giro”, e pode variar de empresa para empresa. 

Outros destaques importantes que fazem parte do capital de giro e apresentados 

pelo SEBRAE (2019) são: o saldo em tesourarias, e o indicador de liquidez. O saldo em 

tesouraria é um dos indicadores mais simples para capital de giro, é calculado a 

subtração de saídas de dinheiro do caixa; e o indicador de liquidez diz respeito à 

utilização do saldo em tesouraria e a necessidade de um capital de giro, o cálculo é 

Figura 2 - Fórmula para cálculo do capital de giro Sebrae 
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feito pela divisão do saldo em tesouraria pelo valor encontrado na necessidade do 

capital de giro, resultando no valor de indicador de liquidez da empresa.  

As utilizações das formas para calcular o capital de giro auxiliam a empresa a 

manter se no mercado, tendo um nível organizacional, controlando o estoque e os 

ativos do caixa, evitando perdas e compras desnecessárias. 

2.8 COBRANÇA  

De acordo com Santos (2001,) a cobrança é definida como a última etapa do 

trabalho do administrador em relação às contas a receber, e considera-se a cobrança 

uma atividade que requer planejamento para ser efetuada da forma mais eficaz, a fim 

de, diminuir a inadimplência, e isto se dá através da política de crédito. 

Segundo Lemes Junior (2005), a cobrança é um ato tão importante quanto 

vender, pois representa a concretização do recebimento da venda, e fecha esta etapa 

com o cliente. 

O SEBRAE (2017) destaca que é importante a empresa definir os procedimentos 

de cobrança, nas vendas a prazo, ou seja, que antes da venda a empresa já possua 

uma política de cobrança definida para situações a prazo. Evitando que ocorra a 

inadimplência e prejudique o sistema financeiro da mesma.  

Para Hoji (2004), a política de cobrança e a política de crédito devem ser 

implantadas e trabalhadas juntas, em casos de dúvidas em relação ao recebimento o 

crédito não deve ser liberado.  

Segundo Resende (2008), a cobrança se refere a buscar ganhar algo que se 

possui em débito, e neste contexto o SEBRAE (2017), acredita que a melhor forma de 

se conseguir resultados, é agir com rapidez, iniciar prontamente o processo de 

cobrança para receber os recursos financeiros em atraso. 

2.9 POLÍTICA DE COBRANÇA  

De acordo com Sanvicente (1997), a finalidade da política de cobrança existe 

para que possa se receber sobre as vendas já efetuadas. E a política de cobrança deve 

ser continua e eficaz, já que diz respeito às ações planejadas para o recolhimento das 

duplicatas nas datas acordadas com o cliente. A política de planejamento, também 
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engloba as medidas a serem tomadas em casos de atraso com o pagamento, e as 

regras são definidas por cada empresa.  

Ross, Westerfield e Jordam (2009, p.452), definem “a política de cobrança como 

elemento final da política de crédito. Que envolvem o acompanhamento das contas a 

receber para identificar dificuldades ou atrasos e conseguir o pagamento de contas 

vencidas”. O pagamento das contas é controlado através do sistema de contas a 

receber, normalmente inicia-se pelo acompanhamento da evolução do prazo médio de 

recebimento, que dependendo da atividade da empresa pode variar de mesês a anos, e 

o aumento significativo desses prazos deve servir de alerta para a empresa que os 

clientes estão demorando mais do que o planejado ou que já existam faturas vencidas. 

A empresa é quem determina a política de cobrança, através dos procedimentos, que 

podem ser: cartas, telefonemas, visitas e medidas legais. Porém é necessário saber 

quanto se gasta nesses procedimentos de cobrança, esclarece Horne (1984). E 

Sanvicente (1997), complementa explicando que o tipo de cobrança é importante, para 

não prejudicar as vendas, sendo que a cobrança está diretamente ligada a política de 

vendas da empresa.   

Segundo Gitman (1997, p. 533) as técnicas mais populares de cobranças são:  

 1. Cartas: deve ser enviada após certo número de dias, com o objetivo de 

lembrar o cliente da conta vencida. Se a conta não for paga em certo período após o 

envio da carta, uma segunda mais exigente e enfática será novamente remetida a ele.  

 2. Telefonemas: se as cartas não derem resultados, um telefonema pode ser 

realizado objetivando uma negociação com o cliente devedor. Caso tenha uma boa 

justificativa para o atraso, é possível estender o prazo de pagamento. Se caso todas as 

opções anteriores tenham se esgotado e fracassado, o advogado da empresa pode 

entrar em contato com o devedor.   

3. Visitas pessoais: realizadas por um profissional competente, as visitas podem 

ser muito eficientes, pois o pagamento pode ser feito no local. Pode ser realizada por 

um vendedor ou um cobrador, apenas que visite o local e negocie a dívida.   

4. Agências de cobranças: é a terceirização das cobranças para uma agência de 

cobrança ou a um advogado. Possuem taxas um pouco elevadas, mas é uma forma de 
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intimidar o cliente ao pagamento da dívida. Este procedimento é muito caro para o 

credor, pois terá que arcar com os encargos e honorários cobrados pela agência.  

  5. Ação legal: é o passo mais rigoroso no processo de cobrança, pode forçar o 

devedor a falência, reduzindo a possibilidade do recebimento do montante vencido. É 

um processo caro, que, além disso, pode forçar o devedor a pedir concordata, 

diminuindo a probabilidade de futuras negociações, sem assegurar o recebimento final 

da importância devida. 

Boneti e.t.al. (2017), destacam como formas mais utilizadas pelos clientes para 

pagamento de suas compras: cheque, boleto bancário ou duplicata ou nota promissória. 

Blatt (1999) define o cheque como uma “ordem de pagamento de certa quantia à 

pessoa em favor da qual se emite esse documento ou qualquer portador dele”, 

complementando que o “cheque é considerado um pagamento a vista, relativo a um 

contrato bancário, onde se movimenta fundos disponíveis junto ao banco”. 

Duplicata é considerada um “título de formal de crédito, com características 

puramente comerciais, em decorrência da compra e venda de mercadorias ou 

prestação de serviços”. Segundo Leoni (1998) que ainda esclarece que a duplicata 

serve como título de cobrança, ela garante a cobrança de determinada dívida, também 

podem ser protestadas em cartório, caso não haja pagamento. 

 E ainda se possui a nota promissora, que para Leoni e Leoni (1998), é 

considerado um título de crédito abstrato, onde não há causa e origem, não é 

necessária nota fiscal para comprovar dívida, perante sua emissão.  

Segundo Teixeira (2005), algumas empresas já optaram pela implementação de 

um setor exclusivo para cobranças, porem deve se escolher bons cobradores e 

conhecedores das técnicas mais assertivas para obter os melhores resultados em um 

processo de cobrança, para fazer parte deste setor. 

2.10 CONCEITO DE RISCO 

Um conceito importante que deve ser levado em considerado na gestão do 

credito é o conceito do risco e suas influências. Que definido por Securato (2002), é 

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

ganho médio já estabelecido. Já Gitman (2010), define risco como sendo “a 
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possibilidade de prejuízo financeiro, ou seja, a viabilidade de retornos associados a um 

determinado ativo”.  

O risco de crédito é definido por Blatt (1999) como “risco de que o credor não 

receba o esperado, sofrendo prejuízos financeiros. São várias as causas possíveis na 

qual o credor está sujeito em uma operação de crédito, tais como: risco de produção, 

risco do ciclo de produção, nível de atividade, endividamento, ambiente político-

econômico, administração deficiente e fatores imprevisíveis, como incidência de chuva 

que pode comprometer a safra, ou a presença de concorrentes mais fortes”. 

Segundo Schrickel (2000), o risco em uma operação de crédito é um dos itens 

mais importantes a ser analisado, apesar de não haver empréstimo sem risco, este 

risco pode ser minimizado, ainda defende o mesmo autor.  E para Assaf; et al (2005), o 

risco está ligado diretamente com a probabilidade de ocorrer resultados inesperados, 

ou perdas futuras.  

Assaf; et al (2005), ainda define que “na maioria, das vezes o risco é 

representado pela medida estatística do desvio padrão, ou pela variância, que indica o 

valor médio esperado. Desse modo pode se tomar decisões de investimento com base 

no resultado médio esperado, e o desvio padrão revela o risco do investimento”. 

Duarte junior (1996), explica o conceito de risco, dividido em grupos:  

 Risco de mercado: é aquele que depende do comportamento do preço do bem 

em função das condições do mercado.  Para entender e medir possíveis perdas devido 

às flutuações do mercado seria importante identificar e quantificar fatores que impactam 

a dinâmica do preço do ativo. Pode ser subdividido em quatro grandes áreas: acionária, 

câmbio, juros e mercadorias (commodities). 

 Risco Operacional: estão relacionados a possíveis perdas resultantes de 

sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos, sendo 

divididos: 

a) risco organizacional: que está relacionado a uma organização ineficiente, ou seja, a 

uma administração sem definição de objetivos de longo prazo, com fluxo deficiente de 

informações internas e externas, responsabilidades mal definidas, acessam a 

informações internas por parte de concorrentes; 
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b) risco de operações: que diz respeito a problemas como sobrecargas de sistemas 

(telefônico, elétrico, computacional), processamento e armazenamento de dados 

passíveis de fraudes e erros, confirmações incorretas, ou sem verificação criteriosa. 

c) risco de pessoal: que se refere a problemas como empregados não qualificados e/ou 

pouco motivados, de personalidade fraca, falsa ambição, carreiristas. 

 Risco de Crédito: está relacionado a possíveis perdas quando um dos 

contratantes não honra seus compromissos. Essas perdas correspondem aos recursos 

que não mais serão recebidos. E podem ser em função de:  

a) risco do país: quando o país suspende o pagamento dos recursos devidos às 

instituições estrangeiras. 

b) risco político: quando existem restrições ao fluxo livre de capitais entre países, 

estados, municípios. Podem ser originários de golpes militares, novas políticas 

econômicas, resultados de novas eleições; 

c) risco da falta de pagamento: quando uma das partes num contrato deixa de honrar 

os compromissos assumidos. 

 Risco Legal: é aquele que diz respeito a perdas quando um contrato não pode 

ser legalmente amparado, inclui riscos de perdas por documentação insuficiente, 

ilegalidade, falta de representatividade por parte do negociador. 

Duarte Júnior (1996), completa que os fatores de riscos podem estar interligados, 

e compreendidos por internos e externo. Silva (2003), ainda completa que os riscos 

podem ser classificados em duas categorias básicas, que são: internos e externos em 

relação a empresa. 

Os fatores internos devem ser levados em consideração na concessão do 

credito, segundo Santos (2003), os riscos internos são aqueles voltados à falta de 

experiência, incompetência, e a desonestidade dos administradores nas atividades 

operacionais da empresa, estes são riscos que podem ser controlados e resolvidos, 

dizem respeito à capacidade.  

Xavier (2011) define o caráter também como elemento interno importante, “O 

caráter significa a intenção de pagamento. Mas, há uma grande dificuldade em 

identificar se alguém teve ou não a intenção de pagar suas dívidas, por isso a melhor 
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maneira de identificar o caráter é através de informações financeiras obtidas junto a 

outros fornecedores”. 

Xavier (2011), também coloca a estrutura organizacional como elemento 

influente nos riscos, onde cita de exemplo “na produção, deve-se analisar o grau de 

tecnologia e modernização utilizado e compará-lo ao dos concorrentes, não 

esquecendo que a melhor estrutura é aquela que consegue chegar a um produto de 

melhor qualidade com o menor custo possível”.  

Outro elemento considerado importante na composição dos fatores de riscos 

internos da organização segundo o autor é o capital, que “refere-se à situação 

econômico-financeira da empresa. É um fator importante em uma análise de crédito, 

pois demonstra a relação dos seus bens e de suas obrigações confrontando-os para 

evidenciar a liquidez de seus recursos”. 

Identificam se como fatores externos da análise do credito, os fatores que estão 

fora do controle da empresa, podem ser representados através das condições 

econômicas e também dos acontecimentos considerados “acidentais” e que influenciam 

no sistema financeiro da empresa, de acordo com Xavier (2011), que ainda inclui a 

sazonalidade do produto, a moda, o ramo de atividade, e a região geográfica, como 

fatores importantes que são influenciados principalmente pelo ambiente externo.  

O principal objetivo da análise de crédito antes de qualquer operação é uma 

medida a fim de evitar a inadimplência, e segundo o autor citado a cima uma das 

formas mais eficaz neste processo, é a obtenção de garantias. Onde cita as principais 

separando as por garantias pessoais e reais. 

Garantias pessoais: são promessas de pagamento, onde pessoas físicas ou 

jurídicas assumem o pagamento da dívida caso o credor não a faça. As garantias 

pessoas podem ser o aval, que é uma garantia na qual o avalista assume a 

responsabilidade da dívida, até a liquidez da mesma.  E a fiança, que segundo Silvio 

Rodrigues (2004), ocorre quando o devedor fornece um bem móvel ou imóvel para 

quitar a dívida, que pode ser na forma de penhor ou hipoteca quando o devedor não a 

quitar. 

Já as garantias reais são aquelas em que o próprio devedor, destina todo ou 

parte do seu patrimônio para assegurar o pagamento da dívida, que pode ser pelo 
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penhor “transferência efetiva de posse, que em garantia do débito ao credor, por parte 

do devedor serve como pagamento no caso de falência do credor”, de acordo com o 

código civil.  

Xavier (2011), explica que a hipoteca é uma garantia real, que é utilizada em 

operações em longo prazo, que tem como objetivo dar segurança ao credor até a 

quitação da dívida, porem a hipoteca não representa a liquidez do crédito. 

2.11 CONCEITO DE INADIMPLÊNCIA  

Segundo Serasa (2005), inadimplência é uma palavra da língua portuguesa que 

e significa “aquele que falta ao cumprimento das obrigações jurídicas no prazo 

estipulado”, também pode ser definido como “não cumprimento de algo”. Sandroni 

(2001) define a inadimplência como a falta de cumprimento de algo no prazo estipulado, 

permanecendo em debito, o inadimplente pode pagar juros de mora, multa ou outros 

encargos.  

Já Matias (2009), diz que o uso das palavras inadimplência e insolvência são 

utilizados incorretamente por parte do mercado financeiro, e propõe a seguinte 

reformulação: para solvência, é o não cumprimento dos compromissos financeiros, 

assumidos por um período maior que três meses a partir do prazo estabelecido, ou a 

ausência do cumprimento.  E para a inadimplência, considera o atraso de pagamento, 

com regularização da mesma em um período de três meses. 

E de acordo com Provar (2000 apud MULLER, 2008), o termo inadimplência diz 

respeito ao devedor que não cumpre no termo convencionado suas obrigações, afirma 

ainda que a inadimplência se apresenta de várias formas, que incluem o pagamento de 

carne, e também os cheques que são devolvidos pelo banco por falta de fundos.  

Santos (2009), diz que a o risco da inadimplência é uma das principais 

preocupações dos credores, tendo em vista que podem resultar em perdas que pode 

prejudicar a liquidez e a capacidade de captar recursos financeiros para a empresa.  

 De acordo com o SEBRAE (2005), as principais causas da inadimplência são: 

• Dificuldades financeiras pessoais, que impossibilitam o cumprimento de obrigações; 

• Desemprego; 

• Falta de controle nos gastos; 
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• Compras para terceiros; 

• Atraso de salário; 

• Comprometimento de renda com outras despesas; 

• Redução de renda; 

• Doenças; 

• Uso do dinheiro com outras compras; 

• Má-fé. 

Santa (2009), completa que há fatores que podem ser responsáveis pelas perdas 

financeiras na concessão de crédito, estes fatores pode ser: 

• fatores internos: que são profissionais desqualificados, controles de riscos 

inadequados, ausência de modelos estatísticos, concentração de crédito com clientes 

de alto risco; 

• fatores externos: ondem fazem parte à concorrência, carga tributária, caráter dos 

clientes, inflação, taxa de juros, paridade cambial. 

Brida (2016) destaca que, as empresas incorrem custos para vendas a prazo, 

principalmente se houver atraso no pagamento, podendo colocar a empresa em 

dificuldades financeiras, podendo ainda prejudicar outros segmentos da economia, 

como por exemplo, o desemprego, pois um empresário com dificuldades financeiras, 

não irá repor estoque, o que prejudica as vendas e consequentemente reduzirá o 

número de funcionários.  

Destaca ainda Brida (2016), que em casos de inadimplência, a cobrança deve 

ser feita o mais breve possível, pode-se negociar, facilitando o pagamento, porém, 

ações como dispensar encargos ou a diminuição dos mesmos, não devem ser aceitas, 

pois estes comportamentos incentivam a inadimplência.  

Como formas de reduzir a inadimplência o SEBRAE (2006) apresenta regras 

preventivas, dentre elas:  

•. Exigir a apresentação de documentos pessoais: RG (Registro Geral) e CPF (Cadastro 

de pessoa física), confirmando a assinatura que consta em ambos. 

• Não aceitar que o cliente diga o número do RG e CPF, mas sim solicitar a 

apresentação dos documentos na hora da compra à vista (se for paga com cheque) ou 

parcelada; 
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•. Solicitar comprovante de residência: contas de água, luz, telefone entre outras; 

• Requerer comprovante de renda: recibo de pagamento, declaração de imposto de 

renda, carteira de trabalho; 

• Efetuar a confirmação de dados do cliente por telefone fixo (confirmação de 

residência, de emprego ou de uma referência); 

• Consulta ao SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, SERASA, use cheque, tele 

cheque, entre outros; 

• Trabalhar com cartões de crédito e de débito, pois as taxas cobradas pelas 

administradoras são compensadas pela garantia de recebimento dos valores e aumento 

nas vendas. Há também uma forte tendência no mercado para a popularização dos 

cartões de débito e crédito. 

Por fim, Provar (2000) define que a inadimplência pode ter diversas causas, e a 

principal delas esta ligada a fatores vinculados ao desemprego.  Conclui ainda o autor 

que, a inadimplência quando elevada, influencia na economia, provocando concordatas 

e falências das empresas, além de aumentar o risco a elevação das taxas de juros. 
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3 METODOLOGIA 

O método de pesquisa escolhido foi à pesquisa descritiva, com metodologia em 

estudo de caso, com abordagem qualitativa-quantitativa baseada em conceitos 

abordados na administração e na contabilidade. Segundo Yin (2001), o estudo de caso 

é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas 

quando não se podem manipular comportamentos relevantes. 

Em primeiro momento foi realizada a bibliometria para aporte teórico, realizou se 

uma pesquisa bibliográfica em dissertações, teses, livros e artigos publicados em 

periódicos de relevância ao tema.  

O principal objetivo do trabalho foi a análise da inadimplência em uma indústria 

metalúrgica e de pré-moldardes em concreto, que encontra se situada na cidade de 

Sananduva, localizada na mesorregião noroeste e pertencente ao corede nordeste, do 

Estado do Rio grande do sul. O estudo contemplou um período de três (3) anos, 

abrangendo os anos de 2017, 2018 e 2019. Foi realizada coleta de dados através do 

sistema de contas a receber da empresa utilizando o fluxo de caixa, devidamente 

autorizada, conforme apêndice A. 

Foi pesquisado bibliograficamente sobre a inadimplência no estado e no território 

nacional sobre o mesmo setor. Posteriormente apresentados de forma descritiva e em 

gráficos e tabelas comparativas para melhor visualização e acompanhamento. 

Os dados sobre a inadimplência na empresa foram coletados na pesquisa 

integrada ao Estágio II do curso de Administração no ano de 2019, culminando na 

monografia de conclusão de curso. Dessa forma, a pesquisa teve supervisão e 

autorização dos gerentes da empresa e acompanhamento do supervisor de estágio. 
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4 RESULTADOS  

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa e discussões realizadas, 

descrevendo as atividades desenvolvidas no setor de contas a receber, a quantificação 

e demonstração dos resultados em gráficos e tabelas. Além de propor melhorias para o 

controle da inadimplência. 

 

4.1  SETOR DE CONTAS A RECEBER  

O setor de contas a receber da empresa foi o objeto do estudo, o qual é 

integrado ao sistema de contas a pagar, por tratar-se de uma empresa de pequeno 

porte, não há um setor específico exclusivamente para cobranças, sendo exercido pela 

secretária ou pela auxiliar administrativa da empresa. Os principais trabalhos no 

sistema de contas a receber é o cadastro de clientes e atualização de vendas. 

O cadastro de clientes tem como objetivo manter os dados dos clientes, tais 

como, nome, CPF, RG (documento de identidade), endereço e telefones para contato, 

atualizados. Conforme mostra a figura 3. 

Figura 3 – Cadastro de clientes 

 
Fonte: autora (2020). 

Em compras a prazo a empresa fornece até um mês para início do pagamento, 

deve-se levar em consideração também que empresa trabalha com a forma de 

produção sob encomenda, muitas vezes recebendo apenas após entrega do produto, 
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principalmente para itens considerados pequenos como, por exemplo, portas, janelas 

basculantes e portões.  

Para construção de pavilhões as formas de pagamentos são através de 

financiamento do cliente, o qual a empresa recebe direto do banco, e através de 

recurso próprio do cliente, neste caso o pagamento se divide em três (3) prestações, 

sendo: entrada, meio da obra e final da obra.  

Na empresa o setor de contas a receber atua principalmente para controle das 

vendas e recebimentos, mantendo atualizado o sistema com as vendas e que já foi 

recebido. 

Em análise ao sistema, pode se observar que as principais contas inadimplentes 

se referem a pequenos produtos. Não há registros de venda de pavilhões inadimplente, 

exceto por obras que se referem a licitações, onde o recebimento ocorre só ao final da 

obra.  A figura 4 apresenta como é o sistema de contas a receber da empresa.  

 

Figura 4 – Sistema de vendas  

 
Fonte: autora (2020). 

 

O exemplo utilizou apenas vendas à vista, a fim de proteção de dados de clientes 

da empresa. O sistema possui um histórico das vendas, descrevendo o item vendido, o 
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cliente, que é cadastrado anteriormente, a emissão da venda, que é gerada 

automaticamente, a data limite de vencimento para casos de vendas a prazo, a data de 

quitação da venda, e o valor quitado, não sendo quitado o valor total, pode se gerar 

nova data para quitação do restante da venda.   

4.2  INADIMPLÊNCIA NA EMPRESA 

Sananduva possui seis (6) indústrias metalúrgicas que trabalham com a 

transformação do ferro em bens utilizáveis, e é uma destas metalúrgicas que se buscou 

os dados para analisar a inadimplência. Sananduva é um município pertencente ao 

Estado do Rio Grande do Sul, localizada na mesorregião do noroeste do estado, com 

uma população estimada em 16 086 habitantes e uma área de 505,12 km², ficando a 

367 km da capital do estado – Porto Alegre.  

A empresa analisada iniciou suas atividades em 2003, com fabricação de 

estruturas metálicas de pequeno e grande porte, também grades, e demais utensílios 

de ferro. No ano de 2015 a empresa acrescentou ainda um novo setor ao seu ramo de 

atividades, na busca por inovação e qualidade para seus clientes, fornecendo a partir 

daí pré-moldados em concreto. 

Os dados recolhidos da empresa para análise abrangem os anos de 2017, 2018 

e 2019, analisando apenas o setor de contas a receber, para assim destacar os índices 

de inadimplência de cada ano. O gráfico da figura 5 apresenta os resultados referente 

ao ano de 2017, contendo as vendas e os recebimentos.  
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Figura 5 – Inadimplência na empresa em 2017 
 

 
Fonte: autora (2020). 

Conforme os dados apresentados no gráfico, pode-se observar que o ano de 

2017 não possuiu grande diferenciais, mantiveram-se um padrão de vendas e 

recebimentos, com algumas poucas variações. Os picos altos de vendas concentraram 

se nos meses de março, junho e novembro, nos quais as vendas alcançaram os valores 

de R$ 82.000,00, R$ 150.0000,00 e R$92.000,00, respectivamente. O mesmo acontece 

com os recebimentos, os meses de altas vendas também foram os meses de maiores 

recebimentos. Encontra-se a maior discrepância nos valores de vendas com o recebido 

do mês, durante outubro, que marcou R$ 82.000,00 de vendas, porém recebeu apenas 

R$ 50.000,00 do total de saldos devedores. Já o pico inferior de vendas ocorreu logo no 

início do ano, onde o valor recebido não passou de R$ 10.000,00. 

Ao somatório total do ano, a empresa obteve um valor de venda de R$ 

611.653,19, sendo recebido desse valor R$ 609.975,00, fechando o ano com um índice 

de 0,27% de inadimplência, o que pode ser considerado baixo, levando em 

consideração também que neste valor estão inclusos os descontos fornecidos ao cliente 

na quitação das contas. O gráfico apresentado na figura 6 demostra os dados 

referentes ao ano de 2018. 
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Figura 6 – Inadimplência na empresa em 2018 

 

Fonte: autora (2020). 

Logo de início o que chama a atenção são os valores: enquanto o ano de 2017 

as vendas iniciavam-se em basicamente R$ 10.000,00, e não ultrapassavam os R$ 

160.000,00, o ano de 2018 logo se inicia com vendas superiores a R$ 100.000,00 que 

ao longo do ano ultrapassam os R$ 400.000,00. Mantendo níveis simétricos entre as 

vendas e recebimentos. 

O maior pico de vendas encontra-se durante o mês de junho, com uma venda 

total de R$ 413.581,00, sendo que deste total foram recebidos no mesmo mês a quantia 

de R$ 413.313,00, ficando o restante para os meses seguintes. Outro pico de vendas 

encontra se no mês de outubro, no qual os recebimentos tiveram mínima diferença 

comparada as vendas, sendo recebido R$ 210.931,00 do total de R$ 212.285,75 do 

valor de vendas. 

As mínimas de vendas e recebimentos são percebidas nos meses de fevereiro, 

abril e novembro, mas pode se observar que os recebimentos acompanharam as 

vendas, que ficaram entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00. A maior discrepância entre 

as vendas e os recebimentos ocorreu durante os períodos de início e fim de ano, 

iniciando o ano com um recebimento R$ 50.897,00 menor que o valor de vendas do 

mês. 
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Analisando o total obtido no ano, a inadimplência atingiu um índice de 16%, 

ficando para o próximo ano e/ou inadimplentes um total de R$ 317.609,10. O gráfico 

apresentado na figura 7 demostra os resultados referentes ao ano de 2019. 

Figura 7 – Inadimplência na empresa em 2019 

 
Fonte: autora (2020). 

O ano de 2019 foi o ano de mais discrepâncias entre vendas e recebimentos, e 

até mesmo entre os recebimentos houve muitas altas e baixas. Os recebimentos 

acompanharam de forma simétrica as vendas até o período de abril. O ano iniciasse em 

vendas em torno dos R$ 100.000,00 e seguiu em constante crescimento, mantendo as 

vendas em torno dos R$ 200.000,00, tenda uma queda para menos que este valor 

apenas em outubro onde as vendas atingiram R$ 119.676,66, porém os recebimentos 

não acompanharam as vendas, tendo os menores recebimentos durante os meses de 

maio e setembro.  

O pico de vendas se deu no mês de novembro, com um total de vendas de R$ 

620.144,87, porém deste valor os recebidos do mês só contabilizaram o total de 

R$137.920,63. Considerando que parte do total deste valor vendido, mais precisamente 

a quantia de R$ 451.489,70, equivale à licitação das estruturas para construção de uma 

rua coberta em uma cidade vizinha, sendo que o recebimento deste valor ocorre por 

etapas e apenas ao final da conclusão de cada etapa.  
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Porém, considerando todo o valor referente ao ano de 2019, pode-se concluir 

que a inadimplência deste ano atingiu o índice de 35%, ficando o total de R$ 

954.561,74 inadimplente / ou para recebimentos futuros. Desconsiderando o valor 

licitado, levando em consideração que o recebimento só ocorrera ao final das etapas 

concluídas, em regime de fluxo de caixa, o índice de inadimplência do ano encontra se 

em 22%, o mais alto entre os três anos estudados.  

Para comparar os três (3) anos analisados, o gráfico apresentado na figura 8 

demostra os dados referentes a vendas e recebimentos dos anos seguintes, 2017, 2018 

e 2019. 

Figura 8 – Comparação entre os anos de 2017,2018 e 2019 

 

Fonte: autora(2020) 

Levando em consideração os três anos analisados, compreende-se que as 

vendas se encontram em níveis crescentes a cada ano, porém a inadimplência cresce 

juntamente com as vendas. O ano de 2017 possuiu os menores valores vendidos, e a 

inadimplência daquele ano foi mínima, não ultrapassando 0,27%, enquanto no ano 

seguinte a inadimplência alcançou 16 %, considerando que as vendas cresceram 

32,63%. 

Já o crescimento de vendas entre o ano de 2017 para 2019 atingiu 229,16%, e a 

inadimplência acompanhou esse crescimento, passando de 0,27% para 35%, um 

crescimento de aproximadamente 34,73%. 

Sendo que as principais inadimplências acontecem com as vendas de menor 

valor, levando em consideração que as vendas de maior valor são efetuadas no método 
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de financiamento bancário, onde o dinheiro passa da instituição bancária direto para a 

empresa, e no método a vista, a obra só inicia se após o recebimento.  

Destaca-se também que os picos altos de vendas ocorrem durante os três (3) 

anos, estando mais altos nos meses de junho, devido ser neste período que inicia a 

liberação de financiamentos bancários para o setor rural, que encaixam se nos planos 

de financiamento do PRONAF e mais alimentos, que contém juros baixos, o que é 

vantajoso para os produtores e demais que possuem bloco de produtor, para construir 

ou comprar maquinário para melhor desempenho da sua propriedade. Com exceção do 

mês de novembro de 2019 que houve o maior pico de vendas dos três anos, devido a 

licitação.  

Diante dos dados apresentados pode-se considerar que a empresa possui um 

nível crescente de vendas o que a torna positiva, porém a inadimplência também é 

percebida de forma crescente, mas, consideramos que parte da inadimplência é 

encontrada em descontos fornecidos pela empresa e parte ainda está para ser 

recebido. Concluímos assim que a inadimplência afeta a empresa, mas a mesma 

possui capital de giro para assegurar as contas até o recebimento destas pendências.  

Somando os valores correspondentes a inadimplência dos três (3) anos, iguala-

se a R$ 1.273.849,03, e considerando que o salário de um soldador equivale em torno 

de R$ 2.793,00, mais encargos tributários, o valor inadimplente pagaria o salário de 

aproximadamente 12 funcionários, pelo mesmo período de tempo estudado.  

4.3  INADIMPLÊNCIA NO BRASIL  

Segundo pesquisa realizada pelo Serasa (2019), o número de consumidores 

inadimplentes no ano de 2017 era de 60,6 milhões de inadimplentes, tendo um 

crescimento de 1,2% no ano de 2018, chegando a 61,8 milhões, continuando a crescer 

para 2019, com aumento de 3,2%, fechando o total de 63 milhões. Conforme mostra a 

tabela 2.  
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Tabela 2 – Número de consumidores inadimplentes  

Ano Números de inadimplentes em milhões  

2017 59,80 

2018 61,00 

2019 63,00 

Fonte: Adaptado do SERASA (2020). 

A pesquisa ainda citou as principais causas para o super endividamento da 

população que gerou este índice alto de pessoas inadimplentes no país, considerou-se 

o aumento do desemprego e a alta da inflação, que ressaltaram em perdas da renda do 

consumidor, o que implica diretamente nas contas dos brasileiros, o Serasa (2019), 

considerou ainda a concentração dos compromissos financeiros (IPVA, IPTU, material 

escolar entre outros) implicam no orçamento.   

A tabela 03 apresenta os dados divulgados pelo Serasa (2019) sobre a faixa 

etária em que a inadimplência se concentra mais.  Apresenta ainda os três anos 

estudados, podemos analisar que durante este período, os índices por faixa etária têm 

pouca variação, e a faixa etária que se destacou como devedora em todos os anos 

estudados foi de 36 a 40 anos, iniciando em 46,9% tendo um crescimento de 0,9% para 

o ano de 2018 e 0,7 para 2019, chegando ao índice de 48,5%, seguida pela faixa etária 

de 31 a 35, alcançando uma margem de que manteve se em 46% possuindo pequenas 

variações de 0,1 para mais e para menos.  A faixa etária com menos inadimplentes 

encontra-se entre 18 e 25 anos, onde houve uma diminuição de 1,8% de 2017 a 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

  

Tabela 3 – Faixa etária devedora 

Faixa etária 

(anos)  

2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

18 a 25 33,2 31,3 31,4 

26 a 30 46,2 44,7 44,6 

31 a 35  46,3 46,4 46,3 

36 a 40 46,9 47,8 48,5 

41 a 50 43,3 43,7 44,9 

51 a 60 36,8 37,6 38,8 

 + de 61  33,4 33,5 35,4 

Fonte: adaptado Serasa (2020). 

Segundo dados divulgados pelo Serasa Brasil, a economista kawauti (2015), que 

apresentou a faixa etária de 36 a 40 anos como de maiores inadimplentes,  é 

considerada justificada pelo fato de que é nesta fase da vida que os gastos aumentam, 

busca se comprar imóveis, carros e as despesas com os filhos são bastante 

consideráveis, a economista comenta também que a perspectiva de vida esta 

aumentando e por este motivo a pessoas com 60 anos ou acima possuem uma 

porcentagem maior de inadimplentes que os jovens de 18 a 25 anos, que estão 

entrando na vida profissional e ainda recebem muito apoio financeiro dos pais.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM-2014), o Brasil é o 

segundo maior parque industrial, e segundo maior produtor de aço, tendo a segunda 

maior reserva de minério de ferro do mundo, porém toda esta riqueza é concentrada em 

um número pequeno de empresas. Que fazem o trabalho desde a extração do minério 

até a transformação final, a maior parte das empresas metalúrgicas trabalham apenas 

com a transformação do ferro e aço em bens utilizáveis.  

No quesito econômico o setor da metalurgia sofreu bastante com as crises 

brasileiras e mundiais, sendo que nos primeiros nove (9) meses do ano de 2017 apenas 

cinco (5) empresas obtiveram lucro, mesmo apresentando uma queda nominal de 
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3,39%, obtendo uma receita de R$ 79,7 bilhões, e em 2016 R$ 82,5 bilhões, segundo 

relatório apresentado por Dias (2017). 

Os relatórios dos indicadores econômicos apresentados pelo SPC (serviço de 

proteção ao crédito) Brasil e CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), dos 

três (3) anos abordados, respectivamente, 2017, 2018, 2019. Que apresenta de uma 

forma ampla os índices da inadimplência no país, dando ênfase aos principais setores 

afetados, e mesmo relatório considerou que a indústria metalúrgica possui um baixo 

nível de inadimplência, e por este motivo encaixa se no item ‘outros’ apresentado pelas 

pesquisas, juntamente com os seguintes setores:  

 Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; 

 Indústrias extrativas; 

 Indústrias de transformação;  

 Construção; 

 Transporte, armazenagem e correio; 

 Alojamento e alimentação; 

 Atividades imobiliárias; 

 Atividades profissionais, científicas e técnicas; 

 Atividades administrativas e serviços complementares; 

 Administração pública, defesa e seguridade social; 

 Educação; 

 Saúde humana e serviços sociais, 

 Artes, cultura, esporte e recreação; 

 Outras atividades de serviços;  

 Serviços domésticos; 

 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais; 

 Empresa sem CNAE (Cadastro Nacional de Auditores Independentes) 

classificado. 

O gráfico apresentado na figura 9 apresenta dos dados obtidos dos relatórios 

citados acima referente ao ano de 2017, onde se pode observar que o principal setor 

afetado com a inadimplência foi o setor bancário, que possui uma margem de 53%, 
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seguido pelo comércio (17%) e os setores de comunicação (12%), os menores índices 

são percebidos nos setores de água e luz e outros.  

Figura 9- Gráfico da inadimplência de 2017 
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Fonte: Adaptado de SPC Brasil (2020). 

No ano de 2018 pode se observar que o maior índice permanece com os bancos, 

com uma media de 47%, porém os índices do comércio e das comunicações obtiveram 

um leve crescimento, chegando a 22% e 17% respectivamente, os índices da 

inadimplência com água e luz permanecem relativamente baixos, igualmente com os 

setores classificados como outros, como mostra o gráfico apresentado na figura 10. 

Figura 10 – Gráfico inadimplência 2018 
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Fonte: adaptado do SPC brasil (2020). 
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A gráfico apresentado na figura 11, demostra os índices referentes ao ano de 

2019, que houve um aumento no índice da inadimplência dos bancos, igualando-se ao 

ano de 2017, obtendo 53% dos resultados da pesquisa, seguido pelo comércio que 

manteve o mesmo patamar do ano anterior, as comunicações tiveram uma queda da 

inadimplência de 6%, os setores referentes a água e luz tiveram uma leve queda de 

inadimplência de 1% e o setores referentes ao item outros teve o crescimento de 1% de 

inadimplentes neste ano. 

Figura 11 – Gráfico inadimplência 2019 

 
Fonte: adaptado do SPC Brasil (2020). 

Para uma melhor visualização o gráfico apresentado na figura 12, apresta os 

dados dos três (3) anos estudados: 
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Figura 12 - Comparação do país 

 
Fonte: adaptado do SPC Brasil (2020). 

Em analise aos três (3) anos juntos, é notável que o setor bancário foi o mais 

atingido pela inadimplência durante os três anos consecutivos, possuindo pequena 

variação em seu índice, parte desta inadimplência para como setor justifica se pelo uso 

do cartão de crédito, sendo que este é um dos produtos ofertados pelos bancos, e o 

principal causador de dividas dos brasileiros conforme já foi citado neste estudo, e os 

juros que os bancos cobram por seus serviços.  

O segundo maior afetado pela inadimplência, também pelos três (3) anos 

analisados foi o setor do comércio, mantendo se a 22% durante os anos de 2017 e 

2018, tendo uma leve queda de 5% no ano de 2019, porem mesmo com esta queda o 

nível manteve se alto de inadimplência.  

Os setores responsáveis pelas comunicações ficaram em terceiros da lista de 

afetados pela inadimplência, que teve um baixo índice em 2017, e um crescimento de 

6% no ano seguinte, em 2019 teve uma recuperação, porém ainda superior ao ano de 

2017. 

Os setores responsáveis pelo abastecimento de água e luz, bem como os 

considerados como ‘outros’ onde encaixa se a indústria metalúrgica, e a construção civil 

entre os demais, foram consideradas com baixo índice de inadimplência. Os setores 

considerados ‘outros’ obtiveram um índice de 9% no ano de 2017 decaindo 1% no ano 

seguinte e mantendo se a 8% em 2019. 
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A água e a luz foram consideradas as empresas que menos sofreram com a 

inadimplência, apesar de se manterem em um ritmo crescente ao passar dos anos, de 

2017 á 2019 o índice teve um aumento de 2%. 

Pode-se assim concluir que a indústria metalúrgica no Brasil não é um setor 

afetado com grande parcela de consumidores inadimplentes. Ao contrário do comércio 

brasileiro que possui altas taxas de inadimplentes, por exemplo.  

É observado também que durante os três (3) anos consecutivos analisados, os 

índices tiveram variações, entretanto, as variações foram em baixa escala e os setores 

pesquisados mantiveram suas posições, sem grandes mudanças. 

4.4  INADIMPLÊNCIA NO SUL DO PAÍS 

Em análise geral da inadimplência no sul do país, que abrange o Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná, segundo os dados obtidos pelo SPC Brasil e CNDL, pode 

se observar que o numero de inadimplentes e/ou endividados sem condições previas 

para pagamento de suas dívidas, cresce a cada ano. A tabela 4 apresentara os dados 

de inadimplentes do sul do país.  

Tabela 4- Número de inadimplentes no sul do país. 
Ano Nº inadimplente Porcentagem  

2017 8,0 milhões 36,00% 

2018 8,15 milhões 36,04% 

2019 8,31 milhões 36,40% 

Fonte: autora (2020). 

Levando em consideração os três anos estudados, é observado que a 

inadimplência na região sul teve um leve crescimento de 0,04% no ano de 2018, 

comparado ao ano anterior, já para 2019 o crescimento foi mais acentuado chegando a 

0,36%. Outro dado importante divulgado pela pesquisa SPC Brasil e CNDL, nos três (3) 

anos abordados, é que a faixa etária com maior frequência de negativados se dá dos 30 

a 39 anos. Sendo registrado em 2017, cerca de 49,44% dos negativados nesta faixa 

estaria, em 2018 o índice chegou a 52,05%, decaindo 0,04% no ano seguinte, onde foi 

registrado 51,01% de negativados em 2019. 
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Ao buscar os principais setores que sofreram com esta inadimplência aparecem 

os seguintes dados, apresentados nos gráficos das figuras 13,14, 15. Para uma melhor 

visualização.  

Figura 13 – Inadimplência por setor no sul do país 2017 

 
Fonte: adaptado Serasa (2020). 

Ao discriminar o gráfico referente ao ano de 2017, os bancos encontram-se como 

mais atingidos pela inadimplência, com um percentual de 48%, seguido pelo comércio 

que também é atingido com a inadimplência dos consumidores, alcançando um índice 

de 23%, em menores índices estão nos setores de comunicações com 16% e os 

considerados outros com 10%, e os setores responsáveis pela agua e luz com 3%. 
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Figura 14 – Inadimplência por setor no sul do país 2018 

 
Fonte: adaptado Serasa (2020). 

O ano de 2018 como apresenta o gráfico, manteve-se ao mesmo índice de 

inadimplência no setor bancário, com 48%, igualmente acontece com o comércio, que 

apesar de decair 1% referente ao ano anterior, ainda está em segunda posição de 

afetados pela inadimplência com um percentual de 22%. As comunicações elevaram 

seu índice para 18% e os setores considerados outros manteve se em 10%, enquanto 

os setores responsáveis pela água e luz de caíram 1% em comparação com o ano 

anterior, finalizando 2018 com 2% de inadimplência de seus consumidores. 
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Figura 15- Inadimplência por setor no sul do país 

 
Fonte: adaptado Serasa (2020). 

O ano de 2019 teve um crescimento de inadimplentes com o setor bancário, 

elevando o índice a 60%, mais da metade da inadimplência é encontrada neste setor, e 

o setor de comunicações passou a ocupar o segundo maior índice de consumidores 

inadimplentes, com 15%, seguido pelo comercio com 12%, agua e luz com 7% e outros 

com 6%. 

O gráfico apresentado na figura 16 apresenta a comparação entre os três (3) 

anos estudados.  
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Figura 16 – Comparação no sul do país 

 
Fonte: autora (2020). 

A partir do gráfico de comparação nota-se que os bancos estão entre os setores 

que mais possuem clientes/ consumidores inadimplentes com um índice de 48% por 

dois anos consecutivos (2017,2018), tendo um crescimento de 12% no terceiro ano 

estudado (2019), outro setor que mais sofre com a inadimplência é o comércio, mesmo 

tendo um índice decrescente a cada ano, decaindo 11% de 2017 para 2019.  

O setor responsável pelas comunicações manteve com baixa variação, não 

ultrapassando o índice de 18%, que foi o mais alto registrado no setor que ocorreu 

durante o ano de 2018. 

Com índices relativamente baixos estão os setores denominados como outros, e 

manteve se por dois anos consecutivos (2017, 2018) no mesmo índice de 10%, 

decaindo para 6% no ano seguinte (2019). 

E os setores que menos possuem consumidores inadimplentes são as empresas 

ligadas a distribuição e abastecimento de água e luz, mantendo-se em um índice baixo, 

iniciando com 3% no ano de 2017, decaindo 1% no ano seguinte, chegando a 2%, e 

voltando a crescer no ano de 2019, onde findou o ano com um índice de 7%, o maior 

registrado neste setor durante os anos abordados.  

Buscando mais sobre a inadimplência no estado do Rio Grande do Sul pode-se 

destacar que houve variações significativas durante os três (3) anos estudados. Sendo 

que 2017 encerrou o ano com um percentual de 9,5% de inadimplentes, o que teve 
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queda no ano de 2018, este percentual ficou em 5,4% de inadimplentes, 2019 encerrou 

o ano com um percentual de 13,5% de gaúchos devedores, conforme dados divulgados 

pela Fecomércio- RS por Bohn (2019), através da Pesquisa de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor (Peic), apresentados na tabela 05. 

 

Tabela 5- Percentual de inadimplência. 
ANO PORCENTAGEM 

2017 9,50% 

2018 5,40% 

2019 13,50% 

Fonte: autora (2020). 

A pesquisa da Fecomércio (2019), ainda destacou que pelos três (3) anos os 

principais causadores de dívidas foram o uso do cartão de crédito, seguido pelos 

carnês, e crédito pessoal, incluiu-se também financiamento de carros e imóveis, 

havendo poucas variações entre eles, assim se mantendo nesta ordem.  

A pesquisa realizada em 2017 da Fecomércio (2017) ainda destacou que na 

capital do estado – Porto Alegre obteve um índice 19 % de inadimplentes no setor da 

construção civil e de ferragens. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Diante dos dados apresentados, verificou-se que a inadimplência no setor 

metalúrgico não tem grandes proporções, tanto a nível nacional como na região sul do 

país. A inadimplência do setor metalúrgico é considerada tão baixa que não possui um 

item exclusivo para si nas pesquisas, por este motivo é considerado como outros, 

juntamente com demais setores. Não havendo uma base para rateio nestes casos, não 

podendo assim identificar precisamente o índice da inadimplência no setor.  

A partir dos dados encontrados e apresentados, pode observar que a 

inadimplência no setor se mantém em um índice considerável baixo, tendo uma leve 

queda de 2017 para o ano seguinte, onde permaneceu em 2019. No sul do país a 

inadimplência do setor também é encontrada juntamente com demais setores na 

classificação “outros”, mantendo um nível de 10% por dois anos consecutivos e 

decaindo para 6% em 2019. 

A empresa analisada possui uma inadimplência crescente, tendo um crescimento 

considerável entres os anos, porém condiz com as vendas que crescem juntamente. Ao 

analisar a situação do setor nos três (3) âmbitos, pais, região e empresa, é possível 

identificar que enquanto a inadimplência do país e na região decai a inadimplência da 

empresa mantem nível crescente.  

Ainda conclui-se que a empresa possuía um sistema falho no cadastro de 

clientes, o ideal seria a cada novo cadastro ou a cada nova venda, consultar se os 

dados permanecem corretos, e realizar a consulta SCPC (Serviço Central de Proteção 

ao Crédito), para identificar se o cliente possui restrições, e havendo restrições às 

vendas só serem efetuadas no modo a vista (sendo recebido ao efetuar o serviço). Dos 

demais serviços não são encontradas maiores preocupações, uma vez que a empresa 

possui um crescimento positivo e otimista para relações futuras.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa de graduação intitulada “Inadimplência, estudo de caso em uma indústria 

metalúrgica”. O(a) pesquisador(a) responsável por essa pesquisa é Joelma da Silva 

Tartari, que pode ser contato no telefone(54) 9 9925 4083 , endereço Rua angela 

Raymundi, 1736, e email Joelma-tartari@uergs.edu.br. 

Tendo como objetivo identificar a inadimplência ocorrida na empresa, pelo 

período de 2017,2018 e 2019, e compara la com a inadimplência ocorrida no mesmo 

período a nível regional e nacional, e objetivos específicos Identificar as atividades 

desenvolvidas pelo setor de contas a receber; Quantificar o índice de inadimplência nos 

anos estudado; Comparar a inadimplência da empresa com o setor na região sul e no 

país; Propor melhorias para o controle e redução das taxas da inadimplência das 

Contas a receber. A justificativa dessa pesquisa é o conhecimento sobre a 

inadimplência, seus principais dados e índices, pois a mesma tem sido um problema 

frequente nos setores industriais, o qual pode acarretar graves problemas se não for 

administrado de forma correta. 

Poderão ser previamente agendados a data e horário para perguntas, 

avaliações, etc., utilizando dos meios como entrevista com equipamento de 

gravador/câmera, questionário, pesquisa bibliográfica, pesquisa cientifica e pesquisa in 

loco. Esses procedimentos ocorrerão na empresa Guerdal indústria de estruturas 

metálicas e pré-moldados  LTDA. Não é obrigatório responder a todas as perguntas, 

submeter-se a todas as medições, etc. 

Os riscos destes procedimentos, por se tratar da área da ciência social e não 

estarem relacionado ao risco físico humano são mínimos, com tudo o pesquisador 

seguirá todos os cuidados necessário éticos e especialmente no sentido de obter 

informações estritamente necessários para responder ao problema de pesquisa, 

seguindo as diretrizes éticas da resolução Conselho Nacional de Saúde nº 196/1996. O 

risco, deste trabalho, encontra-se em obter dados que extrapolam os objetivos do 

mesmo. Nesse sentido, o pesquisador tomará as devidas providências para que a 

coleta de dados seja estritamente correspondente ao método, problemas e objetivos da 
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pesquisa garantindo a aceitação ou não dos sujeitos, expondo os objetivos aos 

mesmos e explicando-lhes sobre todos os processos da pesquisa. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão o conhecimento 

adquirido, valor atribuído aos possíveis resultados por participante, comunidade, 

instituição de pesquisa e pesquisadores. Ademais os resultados contribuirão com a 

empresa em estudo revertendo-se em ações estratégicas que potencializarão o 

crescimento e sustentabilidade da organização. 

As pessoas que estarão acompanhando os procedimentos serão a pesquisadora 

estudante de graduação Joelma da Silva Tartari, e a professora responsável Márcia 

Regina Maboni Hoppen Porch. 

Não haverá despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa. 

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo 

despesa e constrangimento.  

 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 

artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será 

mantida através da não-identificação do seu nome.  

(         ) Permito a minha identificação e uso de imagem nos resultados publicados da 

pesquisa;  

(     ) Não permito a minha identificação e uso de imagem nos resultados publicados da 

pesquisa. (O participante tem plena liberdade para não aceitar).  

 Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar 

seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão 

destruídos. 

 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui 2 páginas e é feito em 02 

(duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o 

participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de 

especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas 

em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos 

na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-Uergs - Av. 
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Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; 

Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.rs.gov.br.  

 

 

Nome do participante:___________________________________________ 

 

______________________                         ____________________________ 

Assinatura pesquisador(a)             Assinatura participante da pesquisa/responsável legal 

 

mailto:cep@uergs.rs.gov.br

