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1. RESUMO 
 
Há anos que o setor de credito e cadastro vem se destacando como uma das 

ferramentas de importante instrumento de vendas para as empresas, principalmente 

nas empresas onde possui vários segmentos, tais como o Supermercado Irmãos 

Rota de Santa Rita d’Oeste. Porém o mercado de análise de crédito e cadastro 

deixou de ser como uma ferramenta simples a ser usada dentro das empresas, e 

sim pode se afirmar que é um fator de sobrevivência de todas as empresas que 

deseja ter progresso no mercado. Através de, analise e sugestões nos processos de 

análise de crédito, cadastro e cobrança durante a pesquisa foi elaborada uma busca 

através de uma metodologia descritiva, onde se poderão coletar informações 

referentes ao cotidiano da empresa a ser pesquisada, tais como normas, políticas e 

procedimento para a implantação e concessão de credito e cadastro. O 

procedimento para alcançar o objetivo da pesquisa é criar, aumentar a qualidade e o 

aperfeiçoamento do atendimento aos clientes.  

Palavras-Chave:  Credito; Cadastro; Gestão. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Dentro do setor que podemos dizer como varejista brasileiro é fácil observar 

que a reestruturação de grandes e pequenas empresas, é ajustar ou até mesmo 

adequar, as varias formas de competições existentes no mercado. Isto é para todas 

as empresas, onde se trabalha vários seguimentos. Hoje a disputa para conquistar o 

consumidor esta fazendo varias empresas mudar suas estratégias, onde as mesmas 

implantam ou até amplia um setor para que possa modificar o perfil varejista desta 

empresa. 

Todo administrador profissional tem que ter um objetivo principal para 

exercer a sua função com responsabilidade, onde é a maximização da riqueza e do 

valor de mercado da empresa, com a alocação eficiente dos recursos da 

organização de maneira que haja uma otimização da rentabilidade dos ativos em 

função de um menor nível de risco. Um dos ativos expoentes para a questão da 

rentabilidade é o investimento que as empresas fazem no seu cliente (crédito). As 

operações de crédito são muito comuns nos dias atuais, devido à facilidade que 

oferece aos consumidores e pela maximização das vendas das vendas. 
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A venda a prazo quando bem feita traz vários benefícios para a empresa e 

oferece inúmeras oportunidades, já que as operações de crédito vêm crescendo 

cada vez mais e é uma importante arma para a concorrência e para o aumento das 

vendas, porém é necessário haver mecanismos de controle para que as contas a 

receber não atinjam níveis excessivos. A ênfase principal deste trabalho está na 

política de crédito adotada pelas empresas para um melhor controle das atividades 

voltadas ao crédito. As estratégias e procedimentos apresentados podem ser 

utilizados em diferentes tipos de empresas, principalmente as que trabalham com 

itens de valores pequenos e para aquelas que queiram concentrar seu fluxo de 

recebimentos em dias específicos dentro de um determinado período (Ex. dentro de 

um mês). 

Segundo Silva (1983), o grau de exigência “ideal” na seleção dos clientes é 

algo relativamente difícil. Disso conclui-se que o analista de crédito numa empresa 

comercial ou industrial precisa ter uma visão ampla em relação à empresa, isto é, ao 

custo do produto, à margem de lucro, ao incremento das vendas pela diminuição das 

exigências em relação aos clientes, ao lucro adicional no aumento das vendas, ao 

aumento dos incobráveis decorrentes de má seleção dos clientes e ao aumento do 

investimento em contas a receber e estoques. O comportamento do mercado, em 

termos de oferta e procura, também é importante, uma vez que o mercado como um 

todo afeta a empresa. 

O processo de concessão de crédito para pessoa física (PF) ou pessoa 

jurídica (PJ) é muito parecido, todos têm um fluxo bem semelhante. A análise de 

crédito da PF ampara-se na obtenção de informações do solicitante de crédito e na 

confirmação das informações através de documentos e consultas a agências 

especializadas (SECURATO, 2002).  

No Brasil, cada credor utiliza um modelo próprio de ficha cadastral para 

obtenção das informações básicas do cliente, recorrendo também a empresas 

especializadas, tais como: SERASA, SPC, SCI (EQUIFAX), entre outras. Estas 

empresas servem como instrumento de validação, confirmação e complemento das 

informações obtidas diretamente do cliente e das fontes por ele indicadas.  

Deve-se sempre tentar obter informações sobre o comportamento passado e 

as perspectivas para o futuro do cliente. Procurar obter com outras instituições o seu 

histórico de pagamento, verificar se ele pagou em dia ou atrasou, e qual foi o prazo 
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médio destes atrasos, se os valores da operação são compatíveis com os valores da 

operação atual, se houve avalista na operação e se os dados residenciais e da(s) 

fonte(s) de renda são iguais aos atuais (SEBRAE, 2003). 

 De acordo com Securato (2002), para avaliação de risco de crédito de PJ 

são elaborados demonstrativos econômico-financeiros básicos. O analista de crédito 

deverá formar um dossiê contendo os Balanços Patrimoniais, as Demonstrações de 

Resultados dos Exercícios, o Quadro de Mutações do Patrimônio Líquido e as 

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos. A avaliação do risco de 

crédito para uma PJ deverá englobar componentes qualitativos e quantitativos. A 

avaliação qualitativa tem-se na ficha cadastral do cliente (SEBRAE, 2003).  

Com relação à análise quantitativa, a avaliação de crédito de curto prazo 

utiliza-se de técnicas de análise retrospectivas, a partir de balanços patrimoniais, 

demonstração de resultados de períodos, demonstrações de mutações no 

patrimônio líquido e demonstração de origem e aplicação de recursos. As principais 

técnicas de análise derivam do exame dos demonstrativos contábeis, sendo eles: 

Análise Vertical e Horizontal, Análise de índices de parâmetros da empresa, Análise 

do capital de giro, Análise do fluxo de caixa (SECURATO, 2002).  

A análise dos índices é muito utilizada pelos analistas de crédito, uma vez 

que mede o desempenho da empresa através do entendimento de suas 

demonstrações. De acordo com Matarazzo (2003, p.148), “o índice é a relação entre 

contas ou grupos de contas das Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar 

determinado aspecto da situação econômica ou financeira de uma empresa”. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo da presente pesquisa é fazer um levantamento sobre a viabilidade 

de implantação de um sistema cadastro e crédito para clientes num supermercado 

na cidade de Santa Rita D’Oeste. Para tanto se faz necessário: realizar um estudo 

descritivo dos processos de análise e concessão de crédito e cadastro; analisar os 

processos de análise de crédito de empresas, visando à segurança e melhoria deste 

processo; identificar e analisar os procedimentos adotados para análise e concessão 

de crédito aos seus clientes; sugerir algumas modificações nas metodologias de 

trabalho, podendo trazer novas visões através de conjunto de informações que 

serão o alicerce durante o processo de análise de crédito. 
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4. METODOLOGIA 

Para que o objetivo do trabalho fosse alcançado, foi necessária a seguinte 

metodologia: pesquisa bibliográfica que é determinada a partir de materiais já 

desenvolvidos por outros autores com o mesmo assunto abordado, as fontes para a 

pesquisa livros, artigos, teses, dissertações e monografias, sendo imprescindível 

que o pesquisador tenha cuidado e atenção para não consultar material com dados 

processados de forma equivocada (GIL, 2009). 

Como se trata de uma pesquisa de revisão bibliográfica de caráter descritivo e 

qualitativo, onde foram pesquisados os artigos e projetos científicos de 

Administração para a elaboração do mesmo, acerca da temática “Implantação e 

Concessão do Setor de Credito e Cadastro em Supermercados”, onde foram 

explorados e pesquisados artigos na comunidade científica confiável disponível, e foi 

realizada uma entrevista com o responsável do supermercado em questão. 

Diante dos artigos e os projetos que foram consultados, foi criado um banco 

de dados, o qual foi empregado através de um processo de análise e comparação 

dos títulos, segundo o tema identificado em seu ambiente laboral e sua 

categorização. Adotando um caráter interpretativo, o qual se refere aos dados 

obtidos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O processo de planejamento financeiro decorre da necessidade da empresa 

em crescer, de forma ordenada, tendo em vista a implantação e a adequação de 

padrões, princípios, métodos, técnicas e procedimentos racionais, práticos e 

competitivos no tempo. O sistema orçamentário global consiste em: planejar todas 

as atividades a serem desenvolvidas para que possam ser cumpridas; projetar a 

obtenção de todos os recursos necessários, dentro de determinado prazo, para fazer 

o planejamento acontecer na empresa; controlar as etapas à medida que são 

executadas; e avaliar periodicamente os valores realizados com os valores 

planejados. O planejamento financeiro tem como finalidade agregar os vários planos 

divisionais da empresa em um todo, para assim estabelecer metas concretas e 

medir o sucesso para o alcance dessas metas na empresa. Portanto, o resultado do 

processo de planejamento financeiro é um conjunto de projetos na forma de 
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demonstrações financeiras projetadas e orçamentos. (BODIE e MERTON,1999, p. 

421). 

Dessa forma quanto mais longe for a projeção menos detalhado será o plano 

financeiro, causando assim um resultado de planejamento não muito consistente. O 

planejamento financeiro é uma parte fundamental da administração financeira, é 

através deste que são tomadas as decisões das necessidades de caixa de uma 

empresa. O planejamento financeiro auxilia e analisa o ciclo operacional. Dessa 

forma o administrador financeiro pode conseguir manter baixos os custos de 

financiamentos e evitar elevados estoques e excesso de capacidade produtiva. Com 

um adequado plano financeiro o administrador pode conduzir as melhores decisões 

mesmo com as mudanças na atividade econômica. 

Para GROPPELLI e NIKBAKHT (1999, p. 17): “O planejamento financeiro 

envolve os prazos adequados dos investimentos a fim de evitar a expansão 

excessiva e uso ineficiente de recursos”. O uso ótimo dos recursos disponíveis 

significa explorar diferentes opções e selecionar aquela que resulte no maior valor 

total. Isso também significa adotar meios efetivos de determinar quanto captar a fim 

de reduzir os riscos financeiros. O financiamento usado para levantarem fundos 

deve incluir cláusulas de segurança que permitirão aos administradores 

refinanciarem a dívida quando as condições de mercado se tornar favoráveis. 

Planejamento financeiro é um processo de projeções das necessidades de caixa, de 

controle de custos, fixação de metas de vendas futuras e lucros, da decisão da 

melhor alocação de recursos escassos e do desenvolvimento de estratégias 

alternativas para evitar possíveis problemas caso os planos existentes não 

funcionem. 

Segundo MACHADO (2002, p. 3), “o planejamento e administração da 

movimentação de recursos financeiros, é outra tarefa importante exercida pelo 

administrador financeiro. Consiste na tomada de decisões fundamentadas em 

projeções financeiras para um determinado período futuro (orçamentos).” É um 

trabalho que envolve uma série de decisões futuras, para ter maior eficácia precisa 

estar embasado em informações confiáveis. As informações de que se vale o 

administrador financeiro estão normalmente contidas em relatórios e demonstrativos 

contábeis, e quanto mais exatas forem às informações apuradas, mais acertadas 

serão as decisões tomadas. 
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5.1 A importância do planejamento financeiro 

 

Planejar é uma das tarefas mais importantes em nossa vida. Saber qual a 

profissão escolher, onde passar as férias, o que fazer no final de semana, quanto 

pagar por um vestido, qual restaurante jantar... O sucesso ou fracasso de cada ação 

na vida é fundamentalmente baseado em planejamento, não muito diferente, no 

mundo corporativo, as empresas num ambiente extremamente competitivo onde é 

preciso apresentar respostas rápidas às demandas do mercado, com preços 

competitivos e qualidade certificada. Num contexto tão turbulento como o do século 

XXI, em que o mercado se encontra numa situação que PETERS (1987) classificou 

como caótico, dado o nível de competição entre as empresas, a visão pró-ativa do 

executivo que planeja os rumos de sua empresa se torna uma questão fundamental. 

Afinal, a falta de direcionamento claro pode induzir a organização a trilhar caminhos 

obscuros e danosos, colocando-a em grandes dificuldades, ou até mesmo levá-la a 

falência, fato que impulsionam as empresas cada dia mais a elevação de seus níveis 

de profissionalismo e produtividade, colocando os gestores incansavelmente a 

procura de alternativas para superar os desafios encontrados dia a dia. 

O planejamento se faz necessário em todas as atividades da empresa, mas 

principalmente nas atividades da área financeira, uma gestão financeira eficaz 

tornou-se atualmente um fator crítico de sucesso. Inicialmente é preciso entender o 

que significa gestão, para permitir o seu correto emprego no contexto do 

planejamento. O termo Gestão deriva do latim gestone, que significa gerir, gerência, 

administração. Para Perez Junior, Pestana e Franco (1995, p. 12): “Administrar é 

planejar, organizar, dirigir e controlar recursos, visando atingir determinado objetivo”. 

 

6. RESULTADOS 

A implantação é o inicio de um determinado setor dentro da própria empresa 

independente do tamanho da empresa, quanto ao tamanho do departamento 

dependera de empresa para empresa. Empresas de menor porte poderão iniciar o 

departamento com a contratação de um único funcionário que se responsabilizará 

pela parte operacional e comercial dentro de um mesmo setor. Esta pequena 

estrutura será o embrião de um setor maior que crescerá conforme a evolução do 

departamento e da empresa. 
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Além da contratação de um especialista, é necessário o investimento de 

algum dinheiro na montagem de uma estrutura básica que dará o suporte ao 

departamento. A área precisará de pelo menos uma linha de telefone, fax, 

computador, impressora, acesso a Internet para que possa comunicar com órgãos 

específicos, telefone celular.  

De preferência as ligações deverão ser atendidas diretamente pelo setor, 

que será visto como a única interface com o mercado de credito e cadastro, evitando 

assim problemas de comunicação, pois em algumas empresas as ligações são 

atendidas por telefonistas e as ligações ficam “passeando” pela empresa até chegar 

ao setor de credito e cadastro. Isto prejudica a imagem da empresa. O telefone da 

área pode ser do tipo discagem direta e na ausência dos responsáveis pelo setor, os 

recados poderão ser gravados em uma secretária eletrônica ou serem transferidos 

automaticamente para o telefone celular do responsável pelo Departamento.  

O departamento será o filtro da empresa com o mercado de credito, cadastro 

e cobrança e com os demais setores da empresa, evitando prejuízos de imagem 

frutos principalmente dos desencontros de informação.  

O setor implantado poderá ter dinâmica própria, portanto os responsáveis 

poderão trabalhar em horários diferentes dos horários cumpridos pelo restante da 

empresa (para que possa atualizar as informações de seus clientes em horário fora 

de expediente normal, sem depender do horário de outro setor dentro da empresa). 

Com o mundo globalizado, a intensa competitividade e a crise mundial as 

empresas tem que buscarem todas as informações possíveis de seus clientes, antes 

da efetivação de suas vendas e isso só é possível com a implantação de um sistema 

funcionando dentro da empresa, para que possa ser abastecido conforme a 

necessidade e ter um retorno de informações corretas, para concluir suas vendas. 

Desenvolver, competências, habilidades e atitudes no processo de 

gerenciamento estratégico financeiro de uma empresa dentro de um ambiente 

mutável e competitivo, bem como também possibilitar a verificação técnica e 

analítica dos resultados de suas decisões por meio da disponibilidade de diversas 

informações estratégicas e operacionais, que com um sistema funcionando o 

administrador, pode analisar e cruzar informações para sua tomada de decisões em 

base real da situação financeira da empresa. 
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Para Oliveira (2004) pode-se usar uma lista de benefícios após a 

implantação de um plano de cadastro, crédito e cobrança em uma organização. Para 

o executivo poder entender ainda mais a sua importância e necessidade. 

Com a implantação de um plano de cadastro, crédito e cobrança a empresa 

fica em um maior controle orçamentário. 

Vale ressaltar o quão importante é essa ferramenta utilizada, pois permite 

sua realidade financeira semanal, mensal ou até mesmo em um período maior ou 

menor, através de um relatório que mostra o saldo das suas contas feitas no 

programa, sendo disponível automaticamente com inserção dos dados. 

Segundo informações coletadas junto ao proprietário do supermercado em 

questão: a implantação poderia dar resultados, mas no momento não é viável, 

porque o número de clientes ainda não é muito grande, só nos finais de ano que 

aumenta, e como para implantá-lo na sua totalidade irá gerar um certo custo para 

empresa, a mesma ainda não tem condições de implantar o sistema. O entrevistado 

diz que gostou muito de saber quais são as vantagens do sistema e sabe que isto 

agiliza o atendimento. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em todo o processo nota-se que o planejamento financeiro, além de indicar 

caminhos que levam a alcançar os objetivos da empresa, tanto a curto como a longo 

prazo, cria mecanismos de controle que envolve todas as suas atividades 

operacionais e não operacionais. O planejamento e controle financeiro orçamentário, 

quando realizado juntamente com o controle, possibilitam mudanças táticas rápidas 

para tratar de eventos estranhos ao processo administrativo, os quais colocam em 

risco o alcance das metas estabelecidas. 

A implantação do planejamento financeiro na empresa em estudo, teve inicio 

no ano de 2000, no entanto, antes era usado somente notas promissória ou recibo 

de vale, para compra aprazo, no ano de 2000 os proprietários viram a necessidade 

de implantar um sistema completo sobre o Credito, Cadastro  também sobre a 

Cobrança. 

Diante ao estudo realizado sobre a empresa, é fácil notar que para ser eficaz 

com estes planejamentos é preciso que a empresa esteja sustentada e orientada por 

um profissional da área de planejamento onde tenha as suas disponibilidades. Para 
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isso o gestor precisa de instrumentos confiáveis que auxiliem a otimizar os 

rendimentos dos excessos de caixa ou a estimar as necessidades futuras de 

financiamentos, para que possa tomar decisões certas e oportunas. 

Ressaltamos que a empresa em questão, possui um sistema bem elaborado 

dentro dos setores crédito e cadastro, onde se tornou a necessidade imperiosa para 

as instituições financeiras, porque além do bom-senso, a concessão de crédito exige 

preparo técnico, análise setorial, regional e conhecimento dos diversos mercados 

que atuam a empresa..  

 O presente estudo vem mostrar algumas das etapas principais para uma 

elaboração de um plano de implantação e concessão no setor de credito e cadastro 

para empresa, dentre do mesmo observamos que é preciso ter aspectos formais e 

legais, onde é preciso ter um acompanhamento constante e níveis de informação 

sempre atualizados. Também observamos que o mercado está cada vez mais cedo, 

buscando instituições comprometidas com a qualidade, necessitando de 

profissionais capacitados, o que evidencia a necessidade de se lançar, nesse 

mercado, profissionais de nível gerencial, com formação específica em elaboração, 

análise e concessão de crédito. 
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