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RESUMO 

0 assunto tratado neste estudo e a inadimplencia e seus reflexos no fluxo de caixa 
de empresas corporativas, sendo que o caso especffico tratado e a inadimplencia 
em uma empresa corporativa de comunicac;ao, focando um estudo de caso da 
influencia no fluxo de caixa nesta rede. 0 problema que se pretendeu tratar neste 
estudo parte da premissa de que cada vez mais as organizac;oes estao preocupadas 
em investir em estrategias que alem de tornar viavel sua operac;ao, a mantenham 
permanentemente competitivas no mercado e um aspecto que vern sendo cada vez 
mais observado esta ligado a sua estrutura econ6mica e financeira, bern como as 
decisoes que a altera de alguma forma. 0 objetivo geral e identificar, no contexto da 
administrac;ao financeira, especialmente na questao do fluxo de caixa, a influencia 
da inadimplencia numa empresa corporativa do ramo de Comunicac;ao. Justifica-se 
este trabalho, porque o fluxo de caixa exerce um papel de extrema importancia no 
contexto financeiro de uma empresa corporativa, pois somente atraves do mesmo e 
possfvel manter o equilfbrio das contas de receitas e despesas, permitindo a 
organizac;ao fazer planejamentos e investimentos de forma adequada, com melhor 
utilizac;ao dos recursos disponfveis, funcionando ainda como excelente ferramenta 
para as tomadas de decisoes. Pode-se concluir que, como o fluxo de caixa e um 
retrato tiel da composic;ao da situac;ao financeira da empresa, podendo ser imediata 
e rapidamente atualizado diariamente, possibilita ao administrador uma radiografia 
permanente das entradas e safdas de recursos financeiros da empresa. 0 fluxo de 
caixa evidencia tanto o passado como o futuro, o que permite projetar, dia a dia, a 
evoluc;ao do disponfvel, de forma que se possam tomar com a devida antecedencia, 
as medidas cabfveis para enfrentar a escassez ou o excesso de recursos. Verificou
se que o administrador da Rede AABC de Comunicac;ao deve optar pela qualidade e 
variedade e nao vender atendimento no Iugar de parcelamento. Vale acrescentar 
que essa mudanc;a de foco ao ocorrer possibilitara maior liquidez para a empresa e 
melhoria no seu capital de giro o que levara a uma rentabilidade. 



ABSTRACT 

The subject treated in this study is the default and its effect on the cash flow of 
corporate enterprises, and the specific case treated is the default on a corporate 
communication company, focusing on a case study of the influence the cash flow in 
the network. The problem to be addressed in this study based on the premise that 
more and more organizations are anxious to invest in strategies which will make 
possible its operation, to maintain permanently competitive market and an aspect that 
is being increasingly observed is on its economic and financial structure, and 
decisions that alter in any way. The general objective is to identify, in the context of 
financial administration, particularly on the issue of cash flow, the influence of 
corporate defaults on a companyls line of communication. It is this work, because the 
cash flow plays a role of utmost importance in the financial context of a corporate 
enterprise, because only through it is possible to maintain the balance of accounts of 
revenues and expenses, allowing the organization to make plans and investments of 
adequately, with better use of available resources, functioning as a great tool for 
decision-making. It can be concluded that, as the cash flow is a faithful portrait of the 
composition of the companyls financial position and can be immediately and rapidly 
updated daily, allows the administrator to a standing radiograph of entries and exits 
of the companyls financial resources. The cash flow shows both the past and the 
future, allowing design, day to day, the evolution of available, so that they can take 
on due time, the appropriate measures to address the shortage or excess of 
resources. It was found that the administrator of the Network Communications AABC 
shall choose the quality and variety and do not sell service in place of fragmentation. 
Vale added that this change of focus will occur to greater liquidity for the company 
and improvement in its working capital which will lead to profitability. 



1 INTRODU<;AO 

0 assunto tratado neste estudo e a inadimplencia e seus reflexos no fluxo de 

caixa de empresas corporativas, sendo que o caso especffico tratado e a 

inadimplencia em uma empresa corporativa de comunicac;ao, focando um estudo de 

caso da influencia no fluxo de caixa nesta rede. 

0 problema que se pretendeu tratar neste estudo parte da premissa de que 

cada vez mais as organizac;oes estao preocupadas em investir em estrategias que 

alem de tornar viavel sua operac;ao, a mantenham permanentemente competitivas 

no mercado e um aspecto que vern sendo cada vez mais observado esta ligado a 
sua estrutura econ6mica e financeira, bern como as decisoes que a altera de alguma 

forma. 

Em um ambiente extremamente competitive, as organizac;oes devem buscar 

constantemente condic;oes de operac;ao que possam apresentar caracterfsticas que 

as tornem diferente e que possam conduzi-las a lideranc;a de seu mercado, atraves 

de algum fundamento organizacional, que seja diferenciac;ao, por exemplo, ligado a 
questao dos custos, ou qualquer outro que se fac;a presente. 

Alem de todas as questoes descritas acima, para que as organizac;oes 

tenham condic;oes de realizar suas operac;oes, e necessaria e de fundamental 

importancia que se fac;a uma gestao financeira rfgida e consistente, de forma que a 

mesma permita a continuidade dos neg6cios, obtendo resultados que possibilitem 

cobrir todos os custos da operac;ao, os juros dos capitais de terceiros bern como o 

montante de seu capital e desta forma maximizar a riqueza dos seus proprietaries, 

alem e claro, de exercer seu papel contributive perante a sociedade e a comunidade 

em que se encontra inserida e com a qual se interage. 

0 papel da administrac;ao financeira na organizac;ao, a extensao e a 

importancia da func;ao depende bastante do tamanho da organizac;ao, uma vez que 

em organizac;oes pequenas, a func;ao financeira e geralmente realizada pela 

contabilidade, muitas vezes terceirizado/contratado com informac;oes relevantes 

pouco observadas e tratadas pelo empresario. 

No caso das empresas corporativas esta dimensao e enormemente 

ampliada, e traz uma questao de pesquisa importante: Qual a relac;ao do aumento 

do fluxo de caixa no que se refere a inadimplencia numa empresa corporativa? 
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0 objetivos geral e identificar, no contexto da administra<;ao financeira, 

especialmente na questao do fluxo de caixa, a influencia da inadimplencia numa 

empresa corporativa do ramo de Comunica<;ao. 

Para que se possa atingir este objetivos foram necessarios os seguintes 

objetivos especfficos: 

• Verificar por meio de pesquisa bibliografica os principais conceitos de 

administra<;ao financeira, fluxo de caixa, inadimplencia e analise de credito; 

• analisar por meio do estudo de caso, como a varia<;ao do fluxo de caixa se 

relaciona a inadimplencia numa empresa corporativa; 

• analisar na empresa estudada o impacto das decisoes financeiras com base 

no aumento do fluxo de caixa para esta rela<;ao. 

Justifica-se este trabalho, porque o fluxo de caixa exerce urn papel de 

extrema importancia no contexto financeiro de uma empresa corporativa, pois 

somente atraves do mesmo e possfvel manter o equilfbrio das contas de receitas e 

despesas, permitindo a organiza<;ao fazer planejamentos e investimentos de forma 

adequada, com melhor utiliza<;ao dos recursos disponfveis, funcionando ainda como 

excelente ferramenta para as tomadas de decisoes. 0 tema abordado e sua 

fundamenta<;ao justificam-se, ainda, pelos aspectos que ira gerar e contribuir para o 

desenvolvimento de uma visao geral do assunto, bern como a discussao sobre a 

rela<;ao que o fluxo de caixa mantem com a inadimplencia, uma vez que o percentual 

desta, varia de acordo com o porte e a atividade da organiza<;ao e com o 

desenvolvimento de estrategias de investimento e financiamento da mesma. 

A metodologia adotada para a execu<;ao deste estudo parte dos 

pressupostos te6ricos trazidos por Gil (2002), que coloca a presente pesquisa, 

tendo em vista seus objetivos, pode ser classificada como explorat6ria/qualitativa. A 

pesquisa explorat6ria tern como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torna-lo mais explfcito. Pode envolver levantamento 

bibliografico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliografica e estudo de caso como no 

caso deste estudo. 

A pesquisa qualitativa considera que ha uma rela<;ao dinamica entre o 

mundo real e o sujeito, isto e, urn vfnculo indissociavel entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que nao pode ser traduzido em numeros. A interpreta<;ao 

dos fenomenos e a atribui<;ao de significados sao basicas no processo de pesquisa 
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qualitativa. Nao requer o uso de metodos e tecnicas estatlsticas. 0 ambiente natural 

e a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador e o instrumento-chave. E 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. 0 

processo e seu significado sao os focos principais de abordagem. 

Para o mesmo autor de acordo com os procedimentos tecnicos o presente 

trabalho ira se desenvolver a partir de uma pesquisa bibliografica com estudo de 

caso, sendo que a primeira e desenvolvida com base em material ja elaborado, 

constitufdo principalmente de livros e artigos cientlficos a partir do que sera feita uma 

revisao da literatura. 

E estudo de caso, que consiste no estudo profundo e exaustivo de urn ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

Caracterizado por ser urn estudo intensivo. E levada em consideragao, 

principalmente, a compreensao, como urn todo, do assunto investigado. Todos os 

aspectos do caso sao investigados. Quando o estudo e intensivo podem ate 

aparecer relag6es que de outra forma nao seriam descobertas (FACHIN, 2001 ). 

Ja com relagao ao metodo, segundo Garcia (1998), representa urn 

procedimento racional e ordenado (forma de pensar), constitufdo por instrumentos 

basicos, que implica utilizar a reflexao e a experimentagao, para proceder ao Iongo 

do caminho (significado etimol6gico de metodo) e alcangar os objetivos 

preestabelecidos no planejamento da pesquisa (projeto). 

Segundo Lakatos e Marconi (2007), os metodos podem ser subdivididos em 

metodos de abordagem e metodos de procedimentos. Desta forma, neste trabalho 

sera utilizado 0 metodo de abordagem hipotetico-dedutivo: que se inicia pela 

percepgao de uma lacuna nos conhecimentos acerca da qual formula hip6teses e, 

pelo processo dedutivo, testa a ocorrencia de fen6menos abrangidos pela hip6tese. 

E como metodo de procedimento, o monografico, que para Lakatos e Marconi (2002, 

p. 151) e "( ... ) urn estudo sobre urn tern a especffico ou particular de suficiente valor 

representative e que obedece a rigorosa metodologia. lnvestiga determinado 

assunto nao s6 em profundidade, mas em todos os seus angulos e aspectos, 

dependendo dos fins a que se destina". 

No que se refere as tecnicas para coleta de dados, a principal forma de 

coleta de dados e a leitura (livros, revistas, jornais, sites, COs etc.), que certamente 

e utilizada para todos OS tipos de pesquisa. Esta tecnica tambem e chamada de 

pesquisa bibliografica, que no caso desta pesquisa estara associada ao estudo de 
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caso feito atraves de observac;ao sistematica, cujo planejamento, realiza-se em 

condic;oes controladas para responder aos prop6sitos preestabelecidos. 

Com relac;ao aos dados coletados, pode-se dizer que existem, basicamente, 

dois tipos de dados, que serao alvo deste trabalho: 

• Dados secundarios: sao os dados que ja se encontram disponfveis, pois ja 

foram objeto de estudo e analise (livros, teses, COs, etc.). 

• Dados primarios: dados que ainda nao sofreram estudo e analise. Para 

coleta-los, pode-se utilizar: questionario fechado, questionario aberto, 

formulario, entrevista estruturada ou fechada, entrevista semi-estruturada, 

entrevista aberta ou livre, entrevista de grupo, discussao de grupo, 

observac;ao dirigida ou estruturada, observac;ao livre, brainstorming, 

brainwriting, etc. 

A partir da coleta de dados primarios e secundarios sera feita a analise e 

interpretac;ao dos dados, que de acordo com Rauen (1999), e a parte que apresenta 

os resultados obtidos na pesquisa e analisa-os sob o crivo dos objetivos e/ou das 

hip6teses. Assim, a apresentac;ao dos dados e a evidencia das conclusoes e a 

interpretac;ao consiste no contrabalanc;o dos dados com a teoria. 

Para Trivinos (2001 ), o processo de analise de conteudo pode ser feito da 

seguinte forma: pre-analise (organizac;ao do material), descric;ao analftica dos dados 

(codificac;ao, classificac;ao, categorizac;ao), interpretac;ao referencial (tratamento e 

reflexao). 

0 objetivo da analise e sumariar as observac;oes, de forma que estas 

permitam respostas as perguntas da pesquisa. 0 objetivo da interpretac;ao e a 

procura do sentido mais amplo de tais respostas, por sua ligac;ao com outros 

conhecimentos ja obtidos (SELL TIZ et al apud RAUEN, 1999). 

A interpretac;ao tambem e urn processo de analogia com os estudos 

assemelhados, de forma que os resultados obtidos sao comparados com resultados 

similares para destacar pontos em comum e pontos de discordancia. 

Em sfntese, e a descric;ao da forma como serao analisados os dados da 

pesquisa. Existem duas grandes tendencias: 

• se a pesquisa for qualitativa, as respostas podem ser interpretadas global e 

individualmente, forma com a qual se trabalhara nesta pesquisa; 

• se for quantitativa, provavelmente serao utilizadas tabelas e estatfstica. 
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2 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 

0 papel da administrac;;ao financeira na organizac;;ao, a extensao e a 

importancia da func;;ao, de acordo com Gitman (2006), dependem bastante do 

tamanho da organizac;;ao. Em organizac;;oes pequenas, esta func;;ao normalmente e 

realizada pela contabilidade, algumas vezes terceirizada/contratada com as 

informac;;oes relevantes pouco observadas e tratadas pelo empresario. Ja no caso 

das empresas corporativas, a importancia da func;;ao financeira normalmente passa a 

ser mais considerado, conduzindo a um processo de criac;;ao de um departamento 

financeiro separado. 

De acordo com Brigham e Houston (1999, p.4) a administrac;;ao financeira 

tern uma enorme importancia, em qualquer tipo de neg6cios, incluindo bancos e 

outras instituic;;oes financeiras, bern como empresas industriais e comerciais. 0 

administrador financeiro por sua func;;ao, tern por responsabilidade decidir por investir 

ou nao e manter a estrutura da empresa, e ter o controle financeiro e seus recursos 

de caixa. 

Para Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2002, p.5) "Administrac;;ao financeira e 

a arte e a ciencia de administrar recursos financeiros para maximizar a riqueza dos 

acionistas". 

Administrac;;ao financeira tern por objetivo maximizar os lucros da empresa, 

agregando um maior valor nos neg6cios da empresa. 

2.1 FUNQOES FINANCEIRAS 

As func;;oes financeiras esta atrelada a dois grandes grupos: tesouraria e 

controladoria, a func;;ao de tesouraria e exercida pelo tesoureiro ou gerente 

financeiro, a func;;ao de controladoria e exercida pelo controller, conhecidos assim 

tambem pelos profissionais americanos. Essas func;;oes sao gerenciadas em grandes 

empresas, por terem um fluxo grande de transac;;oes de neg6cios e capacitada 

somente a profissionais da area. 

As func;;oes financeiras podem ser de curto e Iongo prazo. A func;;ao de curto 

prazo consiste na administrac;;ao de caixa, na qual precisa dispor do seu recurso 

para saldar compromissos com fornecedores, salarios e tributos. Para isso os 

recebimentos da prestac;;ao de servic;;o, aos clientes deveriam ser simultaneamente 
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junto com os compromissos. Se nao houver a sincronia dos recebimentos 

juntamente com os compromissos a cumprir, a empresa devera buscar recursos 

junto ao mercado financeiro, atraves de emprestimos. 

A diferenca que existe entre o recebimento e o pagamento esta ligada na 

concessao de credito ao cliente e a obtencao de credito junto aos fornecedores, com 

diferentes prazos legais para cumprir com pagamentos de salarios e tributos. 

No curto prazo o gerenciador financeiro, preocupa-se tambem com o 

planejamento financeiro e tributario. 

A funcao de Iongo prazo apresenta as decisoes estrategicas, a serem 

tomadas em relacao a obtencao de recursos para projetos e investimentos e a 

definicao dos criterios para escolha dos investimentos alternativos e apropriados a 

serem aplicados. 

2.2 0 PAPEL DO TESOUREIRO, DO CONTROLLER E DO DIRETOR FINANCEIRO 

Como descreve Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2002, p. 8) a funcao 

financeira e executada, por diversas pessoas, mas por elas classificadas ou 

nomeadas por respectivas atividades desenvolvidas na empresa. 

Quando a empresa e pequena, os s6cios acumulam as funcoes financeiras 

com as demais funcoes da empresa em relacao a producao e marketing e ao 

gerenciamento de pessoas. A contabilidade por si geralmente e terceirizada aos 

escrit6rios contabeis que trata do servico burocratico da empresa. 

Nas grandes empresas as funcoes, e dirigida, cada uma para sua area afim, 

a diretoria financeira se divide em controladoria e tesouraria. 0 tesoureiro e 

responsavel pelo caixa da empresa e ele que cuida do saldo bancario, dos 

recebimentos e pagamentos diarios e das negociacoes com os bancos. 0 controller 

e responsavel pelo acompanhamento junto ao tesoureiro, de fiscalizar todos os tipos 

de transacoes de curto e Iongo prazo realizado pela empresa e fica ao seu cargo de 

passar qualquer tipo de situacao e resultados de gerenciamento da empresa. 0 

diretor financeiro coordena as atividades e o principal responsavel por qualquer 

tomada de decisao e de manter a credibilidade financeira da empresa. 
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2.3 DECISAO DE INVESTIMENTO 

Conforme escreve Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2002, p. 9) "( ... ) 

Entende-se por investimento toda aplicacao de capital em algum ativo tangfvel ou 

nao, para obter determinado retorno no futuro". Urn investimento pode ser 

estruturacao de uma nova empresa ou urn projeto ja em andamento na empresa 

existente, por exemplo. 

No setor de servigos, os investimentos referem-se a reformas prediais ate 

campanhas publicitarias. Os gastos com divulgacao do setor sao tambem projetos 

de aumentar ou diminuir o valor da empresa em Iongo prazo. 

Segundo Braga (1995, p. 34) com a forte concorrencia, que o mercado vern 

sofrendo, obriga as empresas a investirem e se estruturarem melhor 

tecnologicamente, pois nenhuma empresa pode se sentir segura, porem a qualquer 

momenta outra concorrente disponibilizara servigos mais barato e com a mesma 

qualidade. 

Oeste modo as empresas, devem gerar novas ideias, para desenvolverem 

seus projetos e tomarem decisoes sabre as medidas adotarem. Para desenvolver 

estes projetos precisarao subtrair recursos para alavanca os neg6cios e uma 

elevacao de risco no empreendimento. 

0 investimento faz parte dos neg6cios dentro da empresa, na qual sempre 

devera tamar decisoes corretas para as suas aplicacoes. 

2.4 DECISAO DE FINANCIAMENTO 

De acordo com Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2002, p. 261) a decisao de 

financiamento para urn investimento de ampliagao e modernizacao da empresa e do 

tomada do administrador financeiro. 

A selegao das fontes de fundos a serem utilizadas pela empresa para 

financiar os seus investimentos em ativos fixos e circulantes deve ser realizada 

levando-se em conta a adequacao dos custos destas fontes a capacidade de 

geracao de Iueras da empresa. Qualquer desequilfbrio que emergir no ambito 

operacional da empresa tera reflexos sabre a lucratividade e podera determinar 
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defasagem entre o custo contratado com os emprestadores de fundos e a sua 

possibilidade de remuneni-los. 

Nos contratos de Iongo prazo os bancos fazem uma serie de exigencias aos 

tomadores antes de liberar os recursos. Essa exigencia e especificada em contratos 

e envolvem criterios a respeito de contabilidade, demonstrag6es financeiras 

auditadas, quitag6es de impostos, transparencia de informag6es, fluxo de caixa, 

dentre outros. 

Essas exigencias nao sao problemas para as grandes empresas. Para as 

pequenas e medias ja se tornam mais diffcil, pela precariedade e qualidade das 

informag6es oficiais disponfveis. Porem os bancos costumam exigir garantias e 

elevar as taxas substancialmente na forma de firmar o contrato. 

2.5 DECISAO DE DIVIDENDOS 

A polftica de dividendos antes da abertura do capital da empresa nao pode 

ser considerada como uma decisao complexa. Normalmente, a decisao de 

distribuigao de dividendos e tomada em conselho de famflia, procurando a 

conciliagao das necessidades de fundos da empresa em sua polftica de 

autofinanciamento de seu crescimento, com as necessidades dos fluxos de caixa 

individuais de seus poucos acionistas. Na empresa de capital aberto, e com milhares 

de acionistas, nao ha mais o contato direto entre os administradores e todos os 

acionistas, e nao e mais possfvel estabelecer uma polftica de distribuigao de 

dividendos; que atenda a todas as preferencias. 

A unica contribuicao que pode ser dada pela empresa para a maximizacao 

da riqueza de seus acionistas e a tomada de decisao correta de decis6es que 

influenciam a cotacao de suas ag6es em bolsas. Uma polftica de dividendos 

adequada favorece a manutencao dos precos das ag6es em nfveis elevados, e isto 

podera garantir o sucesso de futuros investimentos em novas ag6es no mercado. 

Segundo Braga (1995, p. 35) e definido que: "( ... ) Uma empresa bern 

sucedida sempre tera novos pianos de investimentos que implicam na necessidade 

de recursos adicionais". A utilizacao de fundos de dividendos compete com outras 

aplicag6es possfveis (investimentos que afetam o futuro fluxo de dividendos da 

empresa). 
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2.6 FLUXO DE CAIXA 

0 fluxo de caixa e um instrumento que possibilita ao administrador financeiro 

planejar, organizar e controlar todas as entradas e safdas de caixa, permitindo o 

bom funcionamento da empresa. Trata-se de um sistema de gestao segura que se 

bem aplicado, podera gerar um excelente funcionamento dos recursos financeiros, 

evitando ainda desperdfcios ou ainda falta de liquidez. 

Para Yoshitake e Hoji (1997, p. 56) 11
0 fluxo de caixa e um esquema que 

representa os beneffcios e dispendios de caixa ao Iongo do tempo II. 0 fluxo de caixa 

possui pelo menos uma entrada e uma safda (ou vice-versa). 

Conceituando fluxo de caixa Zdanowicz (2002, p. 40) o processo de 

planejamento do fluxo de caixa da empresa consiste em implantar uma estrutura de 

informac;oes uteis, praticas e econ6micas. 

0 fluxo de caixa consiste na representac;ao dinamica da situac;ao financeira 

de uma empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as aplicac;oes 

em itens do ativo. 

De acordo Assaf Neto (1997, p. 35) 11
0 fluxo e caixa e de fundamental 

importancia para as empresas, constituindo-se numa indispensavel sinalizac;ao dos 

rumos financeiros dos neg6ciOS 11
, explicando que o fluxo de caixa de mane ira amp Ia, 

lie um processo pelo qual a empresa gera e aplica seus recursos de caixa 

determinados pelas varias atividades desenvolvidaS 11
• 

Sintetizando, volta-se ao pensamento de Zdanowicz (2002, p. 40) 

conceituando ainda que o fluxo de caixa permite que o administrador financeiro 

possa programar em um perfodo determinado, e de acordo com uma estimativa de 

entrada e safda de recursos o andamento financeiro da empresa. 

0 fluxo de caixa e 0 instrumento que permite ao administrador financeiro: 

planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua 

empresa num determinado perfodo. 

0 Fluxo de Caixa constitui ferramenta de fundamental importancia para a 

boa administrac;ao e avaliac;ao da organizac;ao. A sua adoc;ao possibilita uma boa 

gestao dos recursos financeiros, evitando situac;oes de insolvencia ou falta de 

liquidez que representam serias ameac;as a continuidade das organizac;oes. 0 
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objetivo basico da funcao financeira e prover a empresa de recursos de suficientes, 

de modo a respeitar os varios compromissos assumidos e promover a maximizacao 

de seus Iueras. 

Conforme Zdanowicz (2002, p. 41) alguns objetivos do Fluxo de Caixa 

podem ser assim descritos: 

• "Programar os ingressos e os desembolsos de caixa" permitindo determinar o 

perfodo de carencia de recursos, havendo tempo para solucionar recursos 

financeiros. 

• "Permitir o planejamento dos desembolsos de acordo com a disponibilidade 

de caixa" evitando-se concentracoes onerosas em perfodos de baixo fluxo. 

• "Estudar urn programa saudavel de emprestimo ou financiamento" evitando

se a pagar elevada taxa de juros. 

Alem destes, Braga (1995) destaca outros de igual importancia: 

• Proporcionar o levantamento das necessidades de recursos financeiros para 

a realizacao das transacoes definidas no planejamento da empresa; 

• Empregar da forma eficaz os recursos disponfveis, evitando que fiquem sem 

remuneracao; 

• Planejar e controlar os recursos financeiros em termos das entradas e safdas, 

atraves da analise e controle das atividades de planejamento de vendas e 

despesas, Indices de atividades, prazos medias e necessidades de capital de 

giro; 

• Saldar as obrigacoes incorridas pela empresa tempestivamente; 

• Buscar o equilfbrio financeiro entre os fluxos de entradas e safdas de 

recursos; 

• Analisar as fontes de credito onerosas de forma a minimizar o custo de 

utilizacao das mesmas; 

• Prever desembolsos de caixa em volumes elevados em epocas de encaixe 

baixo; 

• Desenvolver controle dos saldos de caixa e de duplicatas a receber; 

• Coordenar os recursos a serem utilizados pelas varias atividades da empresa 

no que se relaciona a investimentos e financiamentos. 

Matarazzo (1997, p. 370) descreve os principais objetivos do fluxo de caixa 

como sendo: 
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1. Avaliar as alternativas de investimentos. 
2. Avaliar e controlar ao Iongo do tempo as decisoes importantes que sao 
tomadas na empresa, com reflexos monetarios. 
3. Avaliar as situa96es presentes e futuras do caixa na empresa, 
posicionado-a para que nao chegue a sitUayaO de iliquidez. 
4. Certificar que os excessos momentaneos de caixa estao sendo 
devidamente aplicados. 

Assaf Neto et al. (1997, p. 38) afirmam que o fluxo de caixa descreve as 

diversas movimentacoes financeiras da empresa num perfodo de tempo 

determinado, e sua administracao tern por objetivo preservar uma liquidez imediata 

essencial a manutencao das atividades da empresa. Eles explicam que o fluxo de 

caixa de maneira ampla, "e um processo pelo qual a empresa gera e aplica seus 

recursos de caixa determinados pelas varias atividades desenvolvidas", no qual as 

atividades da empresa podem ser divididas em operacionais, de investimentos e de 

financiamento. Em sentido mais restrito, o fluxo de caixa pode ser proveniente de 

operacoes, que quer dizer que os recursos sao gerados diretamente das suas 

pr6prias operacoes. 

Desta forma, por meio da utilizacao do fluxo de caixa, o administrador tern 

um poderoso instrumento para desempenhar seu principal objetivo, a maximizacao 

do retorno dos proprietaries, sem, no entanto comprometer a liquidez, reduzindo 

dessa forma o risco incorrido pelos detentores do controle da empresa. 

2.6.1 Metodos 

a) METODO DE PARTIDAS DOBRADAS- DIRETO 

De acordo com Campos Filho (1999, p. 29) "o metodo direto consiste em 

classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando as partidas 

dobradas". Para o autor a vantagem da utilizacao desse metodo e que o mesmo 

permite gerar informacoes com base em criterios tecnicos, eliminando, desta forma, 

qualquer interferencia da legislacao fiscal. 

0 autor afirma que a demonstracao do fluxo de caixa utilizando-se o metodo 

direto facilita o entendimento do usuario, porque nessa demonstracao pode-se 

visualizar integralmente a movimentacao dos recursos financeiros decorrentes das 

atividades operacionais da empresa (CAMPOS FILHO, 1999). A evidenciacao dos 
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valores que movimentam o caixa e bastante importante para que se possa fazer uma 

analise mais profunda do fluxo financeiro da empresa. Desta forma, pode-se dizer 

que este metodo e mais informative por causa da clareza com que revela as 

informag6es do caixa. 

Segundo Sombard citado por Hope e Leite (1988, p. 61) 

Ninguem pode imaginar o que seria o capitalismo sem o metodo das 
partidas dobradas: os dois fenomenos estao conectados intimamente tanto 
na forma como na essencia. Ninguem pode afirmar se o capitalismo criou o 
metodo das partidas dobradas como uma ferramenta em sua expansao, ou 
se talvez, ao contrario, o metodo das partidas dobradas tenha criado o 
capitalismo. 

Para Fea/Usp (1998, p. 48) o metodo consiste no fato de que o 

( ... ) registro de qualquer operagao implica que a um debito numa ou mais 
contas deve corresponder um credito equivalente em uma ou mais contas, 
de forma que a soma dos valores debitados seja sempre igual a soma dos 
valores creditados. Nao ha debito(s) sem creditos(s) correspondente(s). 

b) METODO INDIRETO 

Para Campos Filho (1999, p. 41) "as empresas que decidirem nao mostrar 

os recebimentos e pagamentos operacionais deverao relatar a mesma importancia 

de fluxo de caixa liquido das atividades operacionais indiretamente ( ... )" ajustando o 

lucro lfquido para reconcilia-lo ao fluxo de caixa liquido das atividades operacionais 

(metodo indireto ou de reconciliagao) eliminando os seguintes efeitos: 

• de todos os deferimentos e pagamentos operacionais passados e de todas as 

provisoes de recebimentos e pagamentos operacionais futures; e 

• de todos OS itens que SaO inclufdOS no lucro lfquido que nao afetam 

recebimentos e pagamentos operacionais. 

0 metodo indireto, segundo Frezatti (1997), faz a ligagao entre o lucro 

lfquido eo caixa, ou seja, atraves dele esse lucro e ajustado de forma a expurgarem

se os efeitos das operag6es que nao sensibilizaram o caixa, os acrescimos ou 

diferimentos relacionados com os recebimentos ou pagamentos passados ou 

futures, o consume de ativos de Iongo prazo ou os custos relacionados as atividades 

de investimento e financiamento. 

Por apresentar dados financeiros e econ6micos na sua estruturagao, o 

metodo indireto confunde muito os usuaries leigos em Contabilidade. Ao se observar 
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o Demonstrative de Fluxo de Caixa pelo metoda indireto percebe-se sua semelhan<;a 

com a DOAR, e como o objetivo do fluxo de caixa e facilitar o entendimento dos 

usuaries comparativamente a DOAR muitos preferem nao adota-lo. Este metoda se 

torna deficiente no sentido de nao permitir ao usuario uma perfeita compreensao do 

Fluxo de Caixa (ZDANOWICZ, 2000). 

2.6.2 Polfticas de Administragao do Fluxo de Caixa 

Segundo Lemes, Rigo e Cherobim (2002) a gestao do caixa e a atividade da 

administra<;ao financeira que objetiva a otimizagao dos recursos financeiros, 

integrada as demais atividades da empresa. Assim, a boa administragao do caixa 

depende da harmonia entre as safdas e entradas, sendo que pode haver sabras e 

faltas de dinheiro, que obrigara o administrador financeiro a buscar solugoes para 

resolver situagoes dessa natureza. 

0 ciclo de caixa e o perfodo em que os recursos da empresa foram 

utilizados para o pagamento dos bens e/ou materias-primas ate o recebimento pela 

venda do produto acabado resultante. Assim, o ciclo de caixa depende das polfticas 

que sao adotadas pela empresa e estas devem ser estabelecidas conforme a 

necessidade e de acordo com as demais polfticas internas. 

Ainda, de acordo com Lemes, Rigo e Cherobim (2002), existem formas para 

melhorar o ciclo de caixa da empresa, tais como: 

• Redugao do tempo de compensa<;ao da cobranga: nesse caso e necessaria 

que o administrador procure minimizar o tempo que ocorre entre o pagamento 

feito pelo cliente e a efetiva disponibilizagao do mesmo ao caixa da empresa; 

• Amplia<;ao do tempo de pagamento: essa tecnica tern como objetivo o 

aumento do prazo para pagamento o maximo possfvel, para que se ajuste 

com as entradas de caixa de forma a nao deixar obrigar o administrador a 

buscar recursos fora da empresa a custos mais altos; 

• Redugao dos prazos de processamento administrative: visa acelerar o 

processo da entrada de cheques na tesouraria e a posterior utilizagao dos 

mesmos, atraves de depositos bancarios; 

• A aceleragao da cobran<;a de valores a receber: possui como objetivo 

principal acelerar o recebimento dos clientes, mediante descontos pelo 

pagamento no prazo ou antecipadamente; 
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• Uso de meios eletr6nicos: com a modernizac;;ao do sistema bancario, hoje as 

agencias sao mais eficientes facilitando o trabalho dentro das empresas 

atraves da comunicac;;ao e agilizac;;ao do processo de recebimento; 

• As melhores formas de cobranc;;a: existem varias formas de cobranc;;a que 

podem ser estudadas e adaptadas para melhorar a eficacia do processo de 

recebimento e de cobranc;;a dos valores a receber; 

• Ajustamento conveniente dos vencimentos: as despesas que sao pro 

visionadas devem ser ajustadas de acordo com o perfodo em que o fluxo de 

caixa e favoravel, atraves de negociac;;6es para definic;;ao das datas de 

pagamento. 

Braga (1995) destaca que para que as empresas possam gerar vendas 

necessitam de ativos fixos, independentemente de estarem ou nao em um processo 

de crescimento. 

Quando uma empresa encontra-se em fase de expansao, necessita de 

investimentos adicionais em capital de giro, resultante do aumento em estoques e 

contas a receber e dependendo do grau de utilizac;;ao de sua estrutura, de novas 

invers6es em ativo fixo. 

Novos investimentos precisam ser financiados gerando novas obrigac;;6es 

relativas aos recursos utilizados, sejam pr6prios ou de terceiros. Esse processo pode 

resultar em problemas de fluxo de caixa, dependendo do custo e da forma como os 

recursos sao captados e empregados (BRAGA, 1995). 

Algumas empresas costumam trabalhar com saldos mfnimos em func;;ao de o 

capital circulante ser insuficiente. Para determinar o saldo mfnimo de caixa de uma 

empresa, segundo Lemes, Rigo e Cherobim (2002), devem-se levar em 

considerac;;ao os seguintes aspectos: 

• Peculiaridades de cada setor de atividade: isso se refere aos usos e costumes 

utilizados no setor, como por exemplo, vender a prazo; 

• Previsibilidade das entradas e safdas de caixa: atraves de um orc;;amento de 

caixa e possfvel prever as entradas e safdas mais pr6ximas da realidade da 

empresa, atraves o conhecimento sobre suas operac;;6es; 

• Exigencias de reciprocidade bancaria: por meio de negociac;;6es com as 

instituic;;6es financeiras, devem-se buscar as alternativas que proporcionem as 
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menores tarifas financeiras para a empresa, e que tragam resultados positivos 

para as cobranc;;as. 

Capacidade de captar recursos pr6prios ou de terceiros: uma situac;;ao 

financeira equilibrada contribui para a empresa na hora de buscar recursos junto a 
instituic;;oes financeiras, sendo que estas acompanham a vida da empresa de perto. 

2.6.3 0 Capital de Giro eo Fluxo de Caixa 

A administrac;;ao do capital de giro e uma ferramenta que preserva a vida da 

empresa, pois envolve urn processo contfnuo de tomada de decis6es voltadas 

principalmente para a preservac;;ao da liquidez da empresa, mas que tambem afetam 

sua rentabilidade (BRAGA, 1995). 

0 capital de giro segundo Braga (1995), e o recurso aplicado no ativo 

circulante, formado basicamente pelos estoques, contam a receber e 

disponibilidades. Assim, as polfticas internas na administrac;;ao do capital de giro irao 

definir o funcionamento interno da empresa, pois estao relacionadas com a gestao 

dos ativos e passivos circulantes. 

0 capital de giro tambem e conhecido como capital circulante lfquido (CCL) 

e vern a cobrir o descompasso entre os fluxos de pagamentos e recebimentos, 

sendo que quanto maior for o CCL menor sera o risco de insolvencia da empresa. 

Tambem nao podemos dizer que se o CCL for alto a liquidez e boa, pois se este for 

constitufdo, por exemplo, por estoques velhos e de diffcil venda, a boa liquidez sera 

ilus6ria. 

0 capital de giro corresponde ao ativo circulante de uma empresa, ou seja, o 

ativo circulante sao os recursos que irao financiar o ciclo operacional que vai desde 

a compra das materias-primas ate a venda e o recebimento desta. 

0 prazo compreendido entre o intervalo de tempo da compra das 

mercadorias eo recebimento da venda e conhecido como ciclo operacional, ou seja, 

esse perfodo a empresa investe em suas operac;;oes com o financiamento por parte 

dos fornecedores. Ja o prazo existente entre os pagamentos dos fornecedores e o 

recebimento da vendas e conhecido como ciclo financeiro que, muitas vezes deve 

ser financiado com o proprio dinheiro da empresa ou pela busca de recursos de 

terceiro. Esse fluxo financeiro muitas vezes pode ser reduzido por polfticas internas 

que afetem a administrac;;ao do capital de giro. 
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Existem polfticas de gerenciamento do capital circulante que ajudam na sua 

administrac;ao para que os recursos sejam distribufdos conforme sua necessidade. 

De acordo com Lemes, Rigo e Cherobim (2002), sao as seguintes polfticas 

que podem ser adotadas para o born gerenciamento do capital de giro: 

Volume de investimentos necessarios no total do capital circulante: as 

polfticas referentes aos investimentos devem ser rfgidas para que a empresa busque 

o melhor resultado com os menores recursos possfveis. 

Distribuic;ao dos investimentos ao nfvel de caixa, valores a receber e 

estoques: o administrador financeiro devera levar em considerac;ao o ramo de 

atividade para definir como sera distribufdo o capital entre os ativos circulantes. 

Como serao financiados OS investimentos: 0 volume de investimentos pode 

estar limitado a utilizac;ao de recursos pr6prios ou de terceiros, conforme a 

possibilidade de captac;ao. 

2.6.4 Administrac;ao de Caixa 

Conforme Lemes, Rigo e Cherobim (2002), administrar o caixa de uma 

empresa de forma eficaz, e fundamental para a maximizac;ao de seu retorno. No 

processo de maximizac;ao do retorno de seus proprietarios, a empresa para atingir 

esse objetivo, pode utilizar uma serie de instrumentos de administrac;ao do caixa. 

2.6.5 Elaborac;ao do Fluxo de Caixa 

0 processo de planejamento do fluxo de caixa da empresa consiste em 

formar urn sistema de informac;6es eficaz. 

0 fluxo de caixa e o processo mais adequado para o controle financeiro, no 

qual pode ser estruturado por diversas formas conforme a necessidade de cada 

empresa, a fim de permitir o controle de entradas e safdas de caixa. 

Para Zdanowicz (2002, p.126) "o fluxo de caixa projetado, pode ser expresso 

de forma generica pela seguinte equac;ao": 

I SFC = SIC + 1- D 

onde: 
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SFC = saldo final de caixa; 

SIC = saldo inicial de caixa; 

I = ingressos; 

D = desembolsos. 

Segundo o raciocfnio de Zdanowicz (2002, p.126) o fluxo de caixa: 

( ... ) e o instrumento utilizado pelo administrador financeiro, com finalidade 
de detectar se o saldo inicial de caixa adicionado ao somat6rio de 
ingresses, menos o somat6rio de desembolsos em determinado perfodo, 
apresentara excedentes de caixa ou escassez de recursos financeiros pela 
empresa. 

Em casos de descontrole financeiro, permitira ao administrador estudar a 

melhor forma de solucionar o problema. E caso houver falta de recursos financeiros, 

possibilitara ele captar nas fontes menos caras do mercado. 

Na aplicagao de recursos financeiros por parte da empresa, devera ser 

analisado o perfodo do prazo da operagao. 

De acordo Zdanowicz (2002, p.126) "na aplicagao de recursos no mercado 

financeiro (Fundo de Aplicag6es Financeiras), o administrador financeiro devera 

levar em consideragao nao s6 a taxa de juros que sera paga pela instituigao 

financeira", mas pela seguranga da operagao e o perfodo que o excedente sera 

aplicado, pois a empresa e industria, comercio ou prestadora de servigos, e nao uma 

especuladora no mercado financeiro. 

Elabora-se o fluxo de caixa a partir das informag6es recebidas dos diversos 

departamentos, setores, seg6es da empresa, de acordo com o cronograma anual, 

mensal ou diario de ingressos e desembolsos remetidos ao Departamento ou 

Geremcia Financeira. 

As seguintes informag6es ou estimativas, segundo os perfodos de tempo, 

sao uteis para a elaboragao do fluxo de caixa: 

• projegao das vendas, considerando -se as provaveis proporg6es entre as 

vendas a vista e a prazo da empresa; 

• estimativa das compras e as respectivas condig6es oferecidas pelos 

fornecedores; 

• determinagao da periodicidade do fluxo de caixa, de acordo com as 

necessidades, tamanho, organizagao da empresa e ramo de atividade; 
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• orgamento dos demais ingressos e desembolsos de caixa para perfodo em 

questao. 

2.6.6 Fatores que Afetam o Fluxo de Caixa 

De acordo com Braga (1995) o fluxo de caixa de uma empresa sofre 

impactos detonados por uma serie de fatores, tanto internos quanta externos. 0 

administrador financeiro deve estar preparado, por meio das indicag6es observadas 

no fluxo de caixa para adotar as medidas corretivas em tempo habil de forma a 

minimizar o impacto nas contas da empresa. 

a) Fatores internos 

• Expansao descontrolada das vendas, implicando em urn volume maior de 

compras e custos operacionais; 

• Aumento no prazo de vendas concedido pela empresa como forma de 

aumentar seu grau de competitividade ou aumentar sua participagao no 

mercado; 

• Capitalizagao inadequada com a consequente utilizagao de capital de 

terceiros de forma excessiva, aumentando o nfvel de endividamento; 

• Compras em volume incompatfveis com as projeg6es de vendas; 

• Diferengas acentuadas no giro das contas a pagar e a receber em 

decorrencia dos prazos medias de recebimento e pagamento; 

• Ciclos de produgao extremamente longos e incompatfveis com o prazo media 

concedido pelos fornecedores; 

• Giros do estoque Iento significando o carregamento de produtos obsoletos ou 

de diffcil venda, imobilizando recursos da empresa no estoque; 

• Baixa ocupagao do ativo fixo; 

• Distribuigao de Iueras em volumes incompatfveis com a capacidade de 

geragao de caixa; 

• Custos financeiros elevados em decorrencia de urn nfvel de endividamento 

incompatfvel com a estrutura de capital da empresa; 

• Polftica salarial totalmente incompatfvel com o nfvel de receitas e demais 

despesas operacionais; 

• Aumento do nfvel de inadimplencia. 
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b) Fatores externos 

• Redugao nas vendas causadas por retragao do mercado; 

• Aumento da concorrencia em decorrencia da entrada de novos concorrentes 

no mercado; 

• Alterag6es nas alfquotas de impostos sejam tributos sobre a venda interna 

como sobre a importagao de produtos concorrentes; 

• Aumento geral do nfvel de inadimplencia causada por fatores como, por 

exemplo, o aumento das taxas de juros. 

2.6.7 Credito Corporative eo Fluxo de Caixa 

A concessao de credito corporative pode ser descrita como urn instrumento 

importantfssimo para o desenvolvimento econ6mico de urn pafs, por urn lado, e por 

outro, constitui a principal atividade bancaria. Segundo Silva (1988, p. 23): 

0 credito pode ainda fazer com que as empresas aumentem seu nfvel de 
atividade; estimular o consumo influenciando na demanda; [ ... ] facilitar a 
execucao de projetos para os quais as empresas nao disponham de 
recursos pr6prios suficientes. 

A analise de credito empregada pelos bancos tern papel destacado e 

imprescindfvel para a sua propria sobrevivencia, pois urn credito que seja concedido 

e que nao retorne para o concedente, pode desencadear perdas do ganho obtido 

junto a varias outras operag6es. De acordo com Reed e Gill (1994), os emprestimos 

que apresentam problemas afetam de maneira consideravel a liquidez bancaria, 

aumentando a possibilidade de perdas, que, por sua vez, reduzem a capacidade de 

financiamento dos bancos. 

E na analise de credito que uma instituigao financeira pode minimizar OS 

riscos associados, para assim poder assegurar sua rentabilidade, especialmente 

quando tern como atividade principal operag6es de credito de medio e de Iongo 

prazos, tornando essencial a sua sobrevivencia urn cuidado especial nas decis6es 

de concessao de credito. 

Conforme destaca Strischek (apud EIFERT, 2003) o gerenciamento eficiente 

do capital de giro significa mais fluxo de recursos para pagar os financiamentos, 

assim como, mais valor para remunerar seus investidores. Esta gestao e bastante 
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dinamica, e exige atencao diaria dos administradores, sendo que alguma falha nesta 

area pode comprometer a liquidez, e, em consequencia, sua capacidade de pagar 

os compromissos contratados no prazo, o que pode levar a empresa a uma situacao 

de insolvencia. 

Ainda para Strischek (apud EIFERT, 2003), os procedimentos adotados pela 

rede bancaria para avaliacao de credito pode ser resumida em tres fatores: proposta, 

capacidade de pagamento e estrutura. 0 primeiro diz respeito a polftica operacional 

do banco, ou seja, se a proposta pode ser enquadrada; o segundo se refere a 
possibilidade de pagamento atraves do fluxo de caixa, avalistas ou garantias; por 

ultimo, se o emprestimo poderia ser estruturado de maneira que fosse pago em dia, 

como acordado. 

Destes tres fatores, destaca que a capacidade de pagamento tem maior 

peso na perspectiva do mutuante, que, por sua vez, concentra-se no exame do fluxo 

de caixa das operacoes da empresa e sua relacao com a dinamica da gestao dos 

recursos operacionais. 
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3 A EMPRESA CORPORATIVA E SUAS CARACTERISTICAS 

3.1 INCORPORA<;AO 

3.1 .1 Conceito 

A incorporacao e a operacao pela qual uma ou mais sociedades sao 

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigacoes (artigo 227 

da Lei das Sociedades Anonimas - LSA), devendo sua realizacao obedecer as 

formalidades gerais ja expostas (artigos 223 ate 226 da referida lei) (FABRETTI, 

2002). 

Na incorporacao, as sociedades incorporadas deixam de existir, mas a 

empresa incorporadora continuara com suas personalidades jurfdicas, ou seja, 

processada a concentracao, os patrimonies integrais das sociedades extintas 

passam a compor o patrimonio da remanescente ou criada. 

Segundo Fabretti (2002) e a operacao pela qual uma ou mais sociedades 

sao absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigacoes, sendo 

que as sociedades incorporadas deixam de existir, mas a empresa incorporadora 

continuara com suas personalidades jurfdicas. 

A sociedade incorporada sub-roga-se, portanto, em todos os direitos e 

obrigacoes da sociedade incorporada. Pontes de Miranda (1983, p. 381) mostra que: 

( ... ) na incorporacao e na fusao de sociedades h8. persistencia do vfnculo 
social, e a finalidade da lei, ao regula-las, foi a de evitar solucao de 
continuidade que abrisse abismo entre ordem e o hoje, e implicam que se 
admitam na sociedade incorporante ou fundente os acionistas ou s6cios da 
incorporada ou fundida. 

3.1.2 Operacionalizacao 

A operacionalizacao da incorporacao produz reflexos, interna e 

externamente, nos pianos societario, tributario e contabil. A operacao de 

incorporacao podera ser feita pelo valor contabil. A Lei das Sociedades por Acoes 

exige um laudo de avaliacao com a finalidade de defender os acionistas e terceiros 

credores, impedindo que os bens sejam incorporados ao patrimonio da empresa por 
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valor superior ao de mercado. Evidentemente, a Lei nao impede que os bens sejam 

incorporados pelo valor inferior ao mercado. 

Quando a sociedade incorporada extingue-se, a incorporadora prossegue 

sua atividade econ6mica, agora com seu patrim6nio acrescido com o PL da 

incorporada. Deve providencia o aumento de seu capital, com o valor do citado PL 

da incorporada, aumento esse que sera integralizado com os bens, direitos e 

obrigagoes recebidos da incorporada. 

Essa operagao pode ser efetuada entre sociedades do mesmo tipo ou de 

tipos diferentes. 

3.1.3 A Organizagao Corporativa e suas Caracterfsticas 

Segundo Richers (1994) ao crescer, a empresa moderna incorpora novas e 

diferentes atividades as originais e, portanto, pode torna-se uma corporagao que 

opera em varias frentes do mercado, possivelmente em varios pafses. 

Para o autor, o grande publico identifica essas corporacoes sobretudo 

atraves da simbologia impressa em seus produtos quase onipresentes nos 

mercados internacionais. Uma boa marca em si e poder, porque para milhoes de 

intermediaries e consumidores constitui um sfmbolo de confiabilidade. 

Com relagao a importancia crescenta dos executivos, o autor acima citado 

destaca que na verdadeira corporacao, quem manda nao e mais o dono e seu cia, 

mas um poderoso grupo de executivos, na sua maioria profissionais formados ou 

nao em escolas superiores, que subiram e continuam subindo nas escalas 

hierarquicas das organizagoes. 

Com o crescimento, a corporacao aumenta seu poder de barganha junto a 

fornecedores e passa a ser procurada, cada vez mais, por executivos de talento, nao 

apenas porque pode remunera-los adequadamente, mas tambem porque fazer parte 

do seu grupo de executivos representa status. 

As caracterfsticas da empresa corporativa, passa a ser sem fronteiras e 

assim pode levar inovagoes a um maximo de outros pafses, antes que cheguem os 

concorrentes, e sucesso quase assegurando. Ao tornar-se multinacional, a 

corporacao nao s6 amplia suas oportunidades de produgao e de conquista direta de 

mercado, como dilui tambem os seus riscos conjunturais e politicos num mundo 

caracterizado por um alto grau de instabilidade. 
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Com relac;ao a expansao industrial e o comercio, para determinados tipos de 

neg6cios a pequena loja varejista perdeu expressao no mercado, porque em seu 

Iugar surgiu a filial de grandes organizac;oes de distribuic;ao e venda capazes de 

beneficiar-se das vantagens de compra e distribuic;ao em larga escala, desde o 

desconto por volume comprado ate a publicac;ao por mfdia eletronica. 

Neste novo contexto organizacional, o individuo isoladamente deixou deter 

poderes significativos dentro desse sistema. Ao contrario, tornou-se altamente 

dependente de suas instituic;oes e mecanismos formando o que se poderia chamar 

de nucleo de comportamento, compostos de grupos de pessoas com fndoles e 

estilos de vida semelhantes entre si, mas distintos de outros grupos. Compreender a 

natureza desses nucleos de comportamento e saber distingui-los entre si, atraves de 

pesquisas e avaliac;oes intuitivas, e vital para o sucesso da empresa. 
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4 AUMENTO DO FLUXO DE CAIXA RELACIONADO AO iNDICE DE 

INADIMPLENCIA ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA CORPORATIVA DO 

SEGMENTO DE COMUNICA<;AO 

Este capitulo esta relacionado ao estudo do aumento do fluxo de caixa 

relacionado ao lndice de inadimplencia em uma empresa corporativa do segmento 

de comunicagao, cujas vendas sao na modalidade a maioria crediario (vendas 

parceladas), e podendo ajudar tambem no comercio em geral. 

Foi posslvel observar que as contas a receber sao em numeros bern mais 

alto do que as contas a pagar. A primeira vista, tal situac;ao pareceria 6tima, se nao 

fosse a gravidade da inadimplencia que atinge a empresa. Desta forma, devem ser 

adotadas certas medidas que poderao deixar em queda esse lndice de 

inadimplencia, ao mesmo tempo contabilizarao o fluxo de caixa para que a empresa 

e clientes saiam ganhando. 

A contengao do problema do fluxo de caixa relacionado ao lndice de 

inadimplencia de clientes e um fator que atinge nao s6 esta empresa empresa, mas 

tambem todo comercio local que trabalha com o sistema de vendas parceladas, ou 

seja, vendas a prazo, e um problema complexo, o que se pode propor sao apenas 

medidas paliativas que sejam capazes de sanar em parte essa inadimplencia. 

0 que se evidencia e que a esta inadimplencia esta diretamente vinculada a 

aspectos sociais: desemprego, e subemprego, aspectos morais, maus pagadores 

por essencia, ou ma fe. Uma medida saudavel e uma melhor qualificac;ao de futuros 

clientes e um tratamento mais especializado para os que ja demonstram ser bons 

pagadores. 

4.1 CONCEITO DE INADIMPLENCIA 

A palavra inadimplente e um verbete recente na lingua portuguesa e no 

vocabulario do cidadao brasileiro. Nao se sabe exatamente quando foi que ela 

comegou a se tornar popular no Brasil. Essa palavra se tornou mais frequente e mais 

conhecida depois do Plano Real (1994), devido o pals registrar um aumento no 

volume de credito e tambem um crescimento da inadimplencia. 

A palavra inadimplencia origina-se do Latim. Ela deriva do verbo Iatino 

adimplere, que significa "cumprir, executar". A partir desse termo, surgiu em 
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portugues o verbo adimplir, usado hoje em dia no meio jurfdico com o mesmo 

significado de origem. 

0 prefixo -in tambem e de origem latina e indica "negac;;ao, privac;;ao". E 
permitido, entao, o uso do verbo inadimplir. 0 termo inadimplencia e urn substantivo 

feminino que significa "o nao cumprimento de algo". Consta tambem do dicionario 

Aurelio o termo inadimplemento, mas o mais usado e conhecido e inadimplencia. Ja 

o C6digo Civil usa inadimplemento. 

A palavra aparece no artigo 960 do C6digo Civil com o seguinte texto: "o 

inadimplemento da obrigagao, positiva e lfquida, no seu termo constitui de pleno 

dire ito em mora o devedor". 

A inadimplencia, ou ainda, o nao pagamento de urn financiamento, e 

especialmente prejudicial para o pequeno empresario, pois quando isso acontece, 

todas as portas se fecham para o credito. Alem disso, a pessoas ffsica ou jurfdica 

pode ser inclufdo no cadastro do SERASA, SPC e CADIM, o que impossibilita o 

pleito a qualquer tipo de credito em todo 0 pafs. 

Quando o nome e retirado do cadastro de inadimplentes e sua vida volta ao 

normal para operar com o sistema financeiro. No maximo o agente financeiro com 

quem se fez o acordo nao firmara novas operac;;6es de credito. Normalmente, se o 

inadimplente pagar o novo acordo corretamente, o agente continuara operando com 

o mesmo, em bases mais conservadoras. 

4.1 .1 Analise de Credito 

Sabe-se que a analise de credito tern como urn dos principais objetivos a 

identificac;;ao de fatores que oferec;;am as melhores perspectivas de retorno do credito 

concedido, identificando-se os riscos envolvidos na concessao do credito 

subsidiando a tomada de decisao, na expectativa de obter o melhor resultado para a 

instituigao. 

Segundo Schrickel (2000, p. 27) 

( ... ) a analise de credito envolve a habilidade de fazer uma decisao de 
credito, dentro de um cenario de incertezas e constantes muta96es e 
informa96es incompletas. Esta habilidade depende da capacidade de 
analisar logicamente situa96es complexas e chegar a uma conclusao clara, 
pratica e factfvel de ser implementada. Verifica-se, entao que a analise de 
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credito exige avalia<;oes acerca do passado, das perspectivas futuras e da 
capacidade do tomador em gerar recursos. 

A avaliac;ao sabre o passado visa identificar quais os principais riscos que 

envolvem a atividade economica desenvolvida pela empresa tomadora de credito, e 

como esses riscos foram contornados. 

A analise das perspectivas futuras tern como objetivo investigar a 

capacidade da empresa em obter urn financiamento aumentando seu endividamento 

oneroso e qual a melhor alternativa, portanto, a capacidade creditfcia procura 

enquadrar o emprestimo a ser concedido com o fluxo de caixa da empresa. 

4.1.2 Controle da lnadimplencia 

A inadimplencia dos clientes de uma empresa pode decorrer do quadro 

economico geral do pals ou de fatores no ambito da propria empresa. No primeiro 

caso, a contrac;ao geral da atividade economica e a consequente diminuic;ao da 

renda das pessoas, tende a aumentar a inadimplencia. Nesta situac;ao, a empresa 

tern pouco controle sabre o problema. 

Quando a inadimplencia e decorrente de praticas de credito inadequadas, 

estabelecidas pela propria empresa, existe uma soluc;ao viavel para o problema. 

Neste caso, e preciso dar mais atenc;ao a qualidade das vendas (tanto as vendas a 

credito como as vendas faturadas) do que ao volume dessas vendas. No caso das 

vendas a credito, tambem sera recomendavel uma reduc;ao do prazo de pagamento 

concedido aos clientes. 

4.2 FLUXO DE CAIXA E INADIMPLENCIA NA EMPRESA 

Segundo Gitman (2006, p. 59) "o fluxo de caixa tern por objetivo principal, a 

projec;ao das entradas e das safdas dos recursos financeiros da empresa em urn 

determinado perfodo de tempo". Portanto, os empresarios tem-se preocupado cada 

vez mais com as operac;oes de fluxo de caixa, devido a algumas constatac;oes 

mercadologicas dos ultimos anos, a saber: mercado acentuadamente vendedor 

(oferta maior do que procura); queda das margens de Iuera; aumento da defasagem 

entre os prazos de pagamento e de recebimento; consideravel elevac;ao dos Indices 

de inadimplencia; e custo financeiro elevado para captac;ao de recursos. 
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Compreende-se entao, que o fluxo de caixa e urn instrumento gerencial de 

extrema importancia na tomada da decisao empresarial, tendo como objetivos 

basicos, a coleta e a organizagao dos dados e a geragao de subsfdios para analise 

de desempenho financeiro e para efetuar previs5es orgamentarias. 

Segundo Silva (2008) para a sobrevivencia e o sucesso de qualquer 

empresa, e fundamental que o fluxo de caixa apresente liquidez, com ou sem 

inflagao ou recessao, de forma a cumprir com seus compromissos financeiros, e que 

suas operagoes tenham continuidade, pois, se a empresa tern liquidez, ela pode 

gerar lucro. Por isso, a gestao dos fluxos financeiros e tao relevante quanto a 

capacidade de produgao e de vendas da empresa. 

0 empresario atraves do manejo do fluxo de caixa cria condigoes de 

compatibilizar, no tempo, o Contas a Pagar com o Contas a Receber e, segundo 

Fortuna (1997) consequentemente, tomar decisoes sobre temas importantes na 

empresa como: 

• 0 melhor momenta da compra; 

• 0 melhor momenta da venda; 

• Momentos mais "carregados" do Contas a Pagar; e 

• Projetar "Estouros/Sobras" de caixa. 

Quando alguem fala em fluxo de caixa, ele esta-se referindo a toda 

movimentagao financeira da empresa num determinado perfodo, analisando-se a 

composigao do Contas a Receber e do Contas a Pagar. 

De acordo com Gitman (2006, p. 46) 

( ... ) E importante ressaltar que o fluxo de caixa reflete as conseqOemcias e 
nao as causas dos problemas empresariais: por exemplo, a estrategia para 
resolver o problema da falta de capital de giro deve ter uma visao de Iongo 
prazo, em vez de considerar somente o desconto de duplicatas ou o 
aumento do limite do cheque especial, que tratam especificamente do 
"curtfssimo" prazo. 0 juro real atualmente praticado extremamente alto- em 
alguns casos chega aos 800% acima da inflac;:ao - exige, evidentemente, o 
maior cuidado na analise das fontes de captac;:ao de recursos. Em muitos 
casos, percebe-se que o tratamento dado ao fluxo de caixa nao e o mais 
adequado tecnicamente, pois ele nao deve ser considerado apenas como 
simples informativo. 

Na realidade, o primeiro passo na tentativa de montar o fluxo de caixa e, 

sem duvida, organizar a empresa de maneira que os dados possam ser gerenciados 

de forma correta. Portanto, o SEBRAE aponta algumas dicas como: 



35 

Efetuar todos os pagamentos com cheque - Com pagamentos em dinheiro, 

alem de se perder o hist6rico da operac;ao, cresce o risco. Evitar o repasse de 

cheques de terceiros, pratica que pode acarretar problemas futuros no caso de 

inadimplencia, alem de ser contraria a polftica de saldo media recomendada pelo 

mercado. 

Criar urn "Caixinha" para pequenas despesas - Passar para o caixinha no 

infcio da semana numerario suficiente para despesas como conduc;ao, cafe etc. e 

prestar contas no final da semana. lsso e recomendado porque a emissao de 

cheques de pequeno valor resultara em aumento das despesas bancarias. 

Nao confundir pessoa ffsica com jurfdica - evitar, sempre que possfvel, o 

pagamento de contas da empresa com cheque do s6cio e vice-versa, porque tal 

pratica prejudica a visao da empresa como empresa. Deve-se sempre lembrar que a 

pessoa ffsica uma dia se vai, mas a pessoa jurfdica tern de perpetuar-se, logo, a 

empresa s6 e organizada se o s6cio tambem o for. 

Pr6-labore nao e Iuera - Existe muita polemica no mercado, porem, do ponto 

de vista conceitual, o pr6-labore e o salario do s6cio que trabalha na empresa, 

enquanto o Iuera e a remunerac;ao do capital investido. Para evitar maiores 

confusoes, aconselha-se a retirada quinzenal do pr6-labore, enquanto a distribuic;ao 

de Iueras pode ser feita, por exemplo, trimestralmente. 

Manter uma polftica de boas relac;oes com clientes e fornecedores- Numa 

economia em que saber negociar e fundamental, a realizac;ao de contratos virtuais 

de parceria e mais ainda, ou seja, e importante nao cair no lugar-comum, e sim 

cultivar relacionamentos comerciais diferenciados, que poderao fazer diferenc;a na 

soluc;ao de eventual aperto de caixa. 

Realizar sempre a conciliac;ao bancaria - E importante lembrar que o saldo 

da empresa nao vai bater com o saldo do banco, porque existe urn intervalo de 

tempo entre o recebimento/emissao do cheque e a respectiva operac;ao bancaria, 

daf a necessidade de se fazer diariamente a conciliac;ao bancaria. 

Parceiros financeiros - e muito comum certas empresas relacionarem-se 

com urn banco apenas. Com certeza, as possibilidades de novas operac;oes ficam 

bastante limitadas. Aconselha-se, entao, que se cultive relacionamento financeiro 

com, pelo menos, tres instituic;oes, devendo uma delas ser da area publica, estadual 

ou federal. 

Segundo Gitman (2006, p. 45) 
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Uma vez que o fluxo de caixa esta relacionada as atividades operacionais 
da empresa, e possfvel constatar que o aumento do fluxo de caixa facilitaria 
a reduc;:ao da inadimph3ncia da empresa, pois ligado tambem a variac;:ao de 
caixa e tftulos negociaveis durante um perfodo pre-determinado. 

0 fluxo de caixa tern como finalidade uma boa visualizac;ao da capacidade 

economica e financeira da empresa com alternativas para um born desenvolvimento 

dentro da mesma. 

As demonstrac;6es de fluxo de caixa explicam as variac;6es do saldo de caixa 

e aplicac;6es financeiras, desta maneira e possfvel analisar a baixa do fluxo de caixa 

relacionado com fndice de inadimplencia (ROSS, 1999, p. 59}. 

4.3 CARACTERIZACAO DA EMPRESA 

4.3.1 A Historia da lncorporac;ao 

Antes de se proceder a caracterizacao da empresa estudada, deve-se 

esclarecer que o nome da mesma sera trocado por motivos burocraticos, assim 

como os dados financeiros colocados que serao estimados. 

0 jornalista e empresario fundador da AABC veio, ao Iongo de mais de 40 

anos de atuac;ao profissional e empresarial, adquirindo e criando empresas de 

comunicac;ao, lfderes em seus respectivos meios, no Parana. Porem, esta lideranc;a 

era segmentada, o que resultava numa falta de envolvimento entre as empresas. 

Elas nao tinham uma marca de grupo e esta cultura para trabalhar sinergicamente. 

A primeira questao que se identificou foi a necessidade de capacitar o 

quadro funcional da empresa para responder aos novos desafios. A presidencia do 

Grupo decidiu criar tres Diretorias Corporativas, com a responsabilidade de gerir a 

implantac;ao do processo, nas areas administrativa, financeira e de recursos 

humanos. A presidencia criou entao a Diretoria Corporativa de Marketing, com a 

missao especffica de integrar os setores comercial, de comunicac;ao e de marketing 

e lanc;ar a marca da empresa. 

Como estrategia, a empresa entendeu que era vital que o mercado e a 

propria comunidade rapidamente percebessem que a AABC havia sido criada e que 

representava uma nova fase na vida das empresas integrantes do Grupo, a partir da 

qual o proprio mercado seria o maior beneficiado. Mais do que integrar as empresas, 
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era preciso fazer com que os paranaenses vissem nesta nova marca a sua 

integracao. 

Urn conjunto de acoes foi planejado e estabelecido para cumprir esta 

finalidade. 0 primeiro passo foi a contratacao de renomados profissionais para a 

cria<;ao do Manual de ldentidade Corporativa da AABC, como objetivo de orientar o 

uso e a aplicacao da marca que viesse a ser utilizada em pecas graficas e eventos. 

Desta forma, todas as marcas das empresas passaram a receber uma assinatura 

corporativa. A segunda acao foi reestruturar e profissionalizar a comunicacao das 

empresas do Grupo com a contratacao de tres agencias de publicidade 

estabelecidas no mercado paranaense. 

A AABC tern sua origem no sucesso empresarial e de publico iniciado pelo 

jornal carro chefe da organizacao. 0 presidente da empresa AABC, adotou como 

regra o respeito aos cidadaos e a cultura paranaense. Esse conceito foi levado, em 

seguida para OS demais vefculos, radio, televisao e Internet. 

A Empresa AABC antes tradicional (patronal), vern mudando conceitos e se 

modernizando com nova diretoria composta pelos filhos do entao presidente. 

Os jornais da rede - a partir do carro chefe, apresentam a imagem da 

confiabilidade e responsabilidade. 

A marca mais constante e de parceria com a sociedade nos temas de 

interesse publico. Pessoalmente, o diretor presidente, comanda as campanhas de 

desenvolvimento de setores do estado, unindo a sociedade paranaense, em todos 

os seus nfveis, para a conquista e realizacoes de interesse coletivo. 

Juntas, as empresas da Rede AABC de Comunicacao formam urn grupo 

especial, nao apenas documentando os fatos do dia, mas indo alem, muito alem, 

abrindo espacos para a comunidade e unindo esforcos de todos para melhorar a 

qualidade de vida em todo o estado. 

Em dezembro de 2000, foram lan<;ados os primeiros projetos integrado da 

Rede que tinham como foco a sociedade paranaense, alem desse conjunto de 

acoes, uma contribuicao ao aprimoramento profissional do mercado, foram 

implementados ciclos de palestras e debates em todo o estado, que contou com a 

presenca de alguns dos mais representatives nomes do Parana e do Brasil. 

lnternamente, todo urn conjunto de pesquisas foi efetuado para subsidiar o 

mercado de informacoes relevantes referentes ao perfil dos consumidores, assim 

como seus habitos e atitudes. 0 exemplo mais eloqOente deste conjunto de acoes 
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foi a divulgagao da primeira pesquisa sobre habitos comportamentais de consumo 

do curitibano, denominado Retrato Curitiba Seculo XXI, que objetivou identificar 

melhor quem e e como se comporta o morador desta cidade, transformando a 

informagao em conhecimento para o mercado. 

Os resultados vieram de forma muito rapida. Poucos sao os casos de 

sucesso conhecidos que, em menos de urn ano do langamento de uma marca, 

conseguiram se consolidar tao fortemente com o reconhecimento do publico. 0 

programa Verao Paranaense, por exemplo, trouxe para o estado significativas 

verbas publicitarias, demonstrando que, com projetos sinergicos bern elaborados, 

marcas como Coca-Cola, Bradesco e Brasil Telecom passaram a apostar no 

potencial de consumo do publico paranaense. 

0 programa Festival de lnverno de Curitiba, promovido pela AABC e outro 

exemplo, que teve agregada a sua marca a do Banco ltau. Na campanha Parana. 

Orgulho da gente varias empresas acreditaram na proposta da AABC e aliaram suas 

marcas ao projeto que homenageou o Parana, resgatando e fortalecendo a 

identidade e a cultura dos paranaenses. Segundo a Revista About, a campanha foi 

urn dos mais elogiados projetos apresentados na Feira de Eventos & Projetos 

Regionais de uma rede nacional. 

4.3.2 Polftica de Pessoal 

0 quadro de pessoal efetivo ate junho de 2001 era de 975. Este numero 

passou para 1800 funcionarios efetivos em 2002. Sao aproximadamente 800 

funcionarios terceirizados e contratados. 

Comparando com o ano de 2001, o quadro total de pessoal apresentou urn 

acrescimo de 825 profissionais efetivos e o de contratados e terceirizados urn 

acrescimo de 286 profissionais. No ano de 2008 a empresa chega a 

aproximadamente 1800 profissionais. 
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QUADRO 1 - EVOLUCAO DO QUADRO DE PESSOAL 

PESSOAL 
SITUAQAO (ANO) 

DEZ.97 DEZ.98 DEZ.99 DEZ.OO DEZ.01 DEZ.02 

EFETIVO 975 1800 
CONTRATADO 514 800 
lfOTAL 1489 2600 

Fonte: elaborac;ao propria. 

4.3.3 Hist6rico dos Recursos Humanos 

Durante o perfodo anterior a 2001 a empresa possufa apenas urn setor de 

Recursos Humanos (retinas trabalhistas, folha de pagamento), a partir dai passou a 

utilizar uma empresa terceirizada - Nossa Gestao de Pessoas e Servigos que em 

parceria com a empresa, vern utilizando uma forma mais tecnica, treinamentos, 

dinamica de grupo, recrutamento e selegao, busca de talento (dentro da empresa) 

atraves de edital, hoje possui caixa de sugest6es, jornal interne, dinamica entre 

setores (financeiro, comercial, assinatura, impressao e outros). Entre outros a 

empresa utiliza agora: 

- tecnicas de selegao, entrevistas, Preparagao da entrevista; 

execuc;ao da entrevista; 

habilidade profissional; 

dinamica de grupo 

Os estudos de implantagao do primeiro Plano de Cargos e Salaries 

realizados no decorrer de 2001 ja apontavam a necessidade da criagao da Unidade 

de Recursos Humanos, para assessorar a administrac;ao da empresa no 

estabelecimento e acompanhamento de uma polftica de pessoal adequada as reais 

necessidades da organizac;ao e os anseios da Comunidade. 

Durante o perfodo de janeiro de 2001 a junho de 2002, as atividades de 

administragao da polftica de pessoal foram desenvolvidos conjuntamente com as 

atividades do Setor de Pessoal em conjunto com a empresa terceirizada. 

A experiencia vivida no perfodo anterior a reestruturac;ao da organizac;ao 

mostrou a necessidade de reestruturagao tambem das areas de pessoal e Recursos 

Humanos. 
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Em junho de 2001 atraves unificac;ao da empresa, a organizac;ao ficou 

composta de 9 emissoras de televisao 03 jornais e 02 radio 02 

portais na Internet. 

Ainda nao possui uma norma definida de Recursos Humanos, mas ja estao 

sendo aplicados conceitos como entrevistas de selec;ao, treinamento, busca de 

talentos interno e externo. 

4.3.4 Situac;ao Atual da Empresa 

A empresa AABC atua em urn mercado formado por 1 0 mil hoes de 

habitantes de 28 diferentes etnias e que possui urn PIB de R$ 108,7 bilh6es, o 

Parana, que se tornou o horizonte da Rede AABC de Comunicac;ao. A pluralidade do 

estado serviu como desafio para o grupo ser o maior e o melhor provedor de 

informac;ao, servic;o e entretenimento para aqueles que vivem no local. Assim, todas 

as ac;oes do grupo seguem o direcionamento da missao: "promover, com a 

comunicac;ao, o desenvolvimento da nossa terrae da nossa gente e, assim, alcanc;ar 

a sustentabilidade e os melhores resultados econ6micos". 

Portanto, a valorizac;ao da terra e das pessoas que vivem neste estado e 

mais que uma premissa, e a regra que permeia todas as ac;oes do grupo de 

comunicac;ao do Parana que e o maior do estado e urn dos dez maiores do Brasil. 

Sao mais de 1800 colaboradores, dois jornais diarios, oito emissoras de TV (afiliadas 

a uma rede nacional), duas radios, urn portal de Internet eo lnstituto AABC com urn 

unico princfpio: servir. 

A marca AABC foi criada em novembro de 2000 com o objetivo de oferecer 

informac;ao com credibilidade e etica, aliada ao vanguardismo tecnol6gico e a 
qualidade. Atualmente, o portfolio da empresa e repleto de premios, meritos e 

conquistas, que revelam como o trabalho da equipe AABC vern sendo reconhecido 

ao Iongo da trajet6ria da empresa. 

a) Jornais da Rede 

Possuidores de uma visao de mercado fmpar, o carro chefe da AABC eo 

jornal localizado no norte do estado avaliam permanentemente as necessidades e 

os anseios de seus leitores e anunciantes, antecipando tendencias e buscando 

oferecer conteudo e projetos especiais que agreguem valor a seus anunciantes e 

conhecimento a seus leitores. 
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0 seu principal jornal, prestes a completar 90 anos, tem sua trajet6ria 

marcada pela inova9ao, entusiasmo e acelerado crescimento. Seguindo uma linha 

editorial voltada para o jornalismo consciente, etico e verdadeiro, o maior jornal do 

Parana consolida, a cada ano, a posi9ao de total lideran9a no segmento de jornal 

impresso do estado. 

No Norte do Parana, o segundo jornal da Rede representa a presen9a da 

AABC no segmento impresso. Vefculo integrante do grupo desde 1999, em 2004 

adquiriu um novo padrao grafico, mais moderno, dinamico e atraente. Em 2006 

passou por uma nova mudan9a e se integrou a uma forte tendencia mundial: tornou

se gratuito, com distribui9ao dirigida. 

b) TVs da Rede 

Mais do que comunicar, a AABC procura participar da vida dos paranaenses. 

Formada por oito emissoras afiliadas a uma rede nacional de televisao, possuindo 

afiliadas em Curitiba, Maringa, Londrina, Foz do lgua9u, Cascavel, Ponta Grossa, 

Guarapuava, Paranavaf, sendo que a rede mantem a lideran9a absoluta no Estado. 

As emissoras de televisao integrantes a AABC levam toda a qualidade de 

programa9ao da rede nacional e sua programa9ao local a mais de 2 milh6es e 800 

mil domicflios com TV. Atualmente, a programa9ao local ocupa 40 horas semanais, 

com programas voltados para publicos variados: segmentos destinados ao homem 

do campo e seus problemas, turismo estadual, publico jovem, Revista destinada a 

famflia, alem de telejornais em tres edi96es. Por seu conteudo voltado as mais 

diversificadas faixas etarias, reune mais de nove milh6es de telespectadores, 

divulgando e promovendo a produ9ao de conteudos culturais, artfsticos, educativos 

e informativos em 382 municfpios paranaenses. 

c) Radios da Rede 

A empresa possui duas radios FM. A primeira delas e amplamente popular e 

conhecida pelo publico curitibano por tocar as musicas que o ouvinte quer, alem de 

realizar promo96es dinamicas e divertidas, tendo a interatividade como base de suas 

a96es. Sua equipe e formada por profissionais experientes e competentes do 

mercado local, o que garante um excelente relacionamento com seu publico. Hoje 

sao mais de 750 mil ouvintes na Grande Curitiba. 

A outra radio traz uma proposta inedita de programa9ao musical. A grande 

variedade de estilos musicais e um diferencial. A nova radio oferece espa9o para 

musicas feitas fora dos grandes centros e o que esta sendo feito em todo o mundo. 
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E algo inedito no pals: uma radio que toea de MPB a musicas africanas e 

caribenhas. Sao dois programas diarios, dois programetes especiais, alem de drops 

com informa96es que vao desde presta9ao de servi90 ate dicas culturais. Esta 

mudan9a nas caracterlsticas da radio faz parte da estrategia da AABC em valorizar o 

conteudo proprio. 

d) Internet 

0 portal AABC e outro velculo do grupo e marca a presen9a da empresa na 

Internet. 0 portal hospeda todo o conteudo dos velculos da AABC, alem de 

informa96es em tempo real de tudo que acontece no Parana, no Brasil e no mundo. 

lsso gra9as as parcerias com agencias de notfcias, correspondentes no Parana e no 

Brasil e uma equipe de profissionais voltadas apenas para este conteudo. 

Dentro do Portal AABC, o internauta encontra tambem urn guia completo de 

cultura e lazer e participa de promo96es exclusivas. Outros destaques sao os blogs, 

boletins de notfcias e os classificados. lsso consolida o Portal AABC como o mais 

abrangente guia sobre o estado, com uma cobertura jornallstica ampla e dinamica, 

alem de diversao e bate-papo. 

e) lnstituto AABC- Comunica9ao e Responsabilidade 

0 lnstituto AABC e uma entidade privada sem fins lucrativos, constitulda 

para ser forum e gestor de todas as a96es, projetos e programas sociais das 

empresas que integram a Rede AABC de Comunica9ao. Registrado como OSCIP

Organiza9ao da Sociedade Civil de Interesse Publico, o instituto tern sede em 

Curitiba e abrangencia em todo o estado do Parana. Regido pelos princfpios da 

cidadania corporativa, da promo9ao dos indivlduos e da defesa do crescimento 

sustentavel do Parana e do pals, o instituto tern a missao de atuar como catalisador 

e incentivador da discussao e pratica de responsabilidade social empresarial no 

Parana, estabelecendo uma consistente rede social geradora de valor para a 

comunidade paranaense e nacional. 

Com o compromisso de promover e incentivar os projetos de educa9ao, 

cultura, capacita9ao profissional, valoriza9ao humana e desenvolvimento comunitario 

que visem garantir melhorias no tecido social e o bern comum, a execu9ao de suas 

atividades ocorre, fundamentalmente, por meio de parcerias e alian9as firmadas com 

empresas privadas, setor publico e entidades sem fins lucrativos, com o objetivo de 

ampliar os resultados e obter maior impacto social. 
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4.4 ANALISE SWOT DA REDE AABC DE COMUNICACAO 

4.4.1 Pontos Fortes 

• Primeiro jornal privado a implantar o sistema de informac;ao modernizando 

sua edic;ao. 

• Marketing da empresa. 

• Em 1982 foi o primeiro sistema brasileiro de mfdia eletronica. 

• Lideranc;a, tradic;ao, o conservadorismo do povo Curitibano alem disto traz em 

seu interior um forte conteudo editorial que posiciona a Gazeta do Povo 

exatamente onde ela quer estar na cabec;a do povo paranaense. Alem disto 

veicula em alguns dias da semana o caderno classificados que atinge um 

publico bern grande, tambem existem os cadernos voltados para certos 

publicos (caderno Turismo, Viver bern, Caderno G, Rodape e outros) isto 

tambem ajuda pois traz pessoas de diversas areas para o convfvio com o 

meio jornal. 

• Jornal principal eo lfder no mercado de classificados, com 50% do mercado. 

• Presenc;a internacional com sucursais em alguns pafses. 

• Trabalha com recursos pr6prios. 

• Credibilidade junto a bancos e fornecedores. 

• Forte no mercado do segmento de comunicac;ao. 

• Volume de vendas born. 

4.4.2 Pontes Fracas 

• Sobrecarga de trabalho (com a implantac;ao da informatica, houve grande 

reduc;ao de funcionarios). 

• Falta de controle especffico de produtividade individual. 

• A concorrencia muito grande com a Televisao, e a visao do povo que nao 

entende a diferenc;a entre notfcia na TV e notfcia no jornal. 

• Para a publicidade o jornal e um born meio s6 que ruim para alguns anuncios 

pois existe a perda das cores e alguns anuncios nao ficam bern adaptados ao 

tipo de mfdia. 
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• Alem disto o segmento de comunicac;ao passa por uma fase ruim o que 

transmite a todos os vefculos de comunicac;ao uma diminuic;ao no numero de 

investimentos. 

4.4.3 Oportunidades 

• Atua em diversos segmentos. 

• Expansao para outros pafses. 

• Tornar-se lfder absoluto em numeros de clientes. 

• lnvestimento maior em promoc;6es nos varios segmentos de atuac;ao. 

• Novas alternativas para venda avulsa e assinaturas do jornal principal, alem 

disto esta sendo feito urn trabalho muito grande para captac;ao de novos 

anunciantes para o mesmo o que torna esta uma oportunidade de novos 

neg6cios e boas perspectivas. 

4.4.4 Ameac;as 

• Concorrencia com jornais nacionais, internacionais. 

• Mudanc;a na preferencia do cliente motivado por inclusao de outros jornais. 

• Utilizac;ao da Internet como fonte de leitura para muitos clientes. 

• Pulverizac;ao de mfdias. 

4.4.5 lndicadores de Posicionamento lnterno 

QUADRO 2- INDICADORES DE POSICIONAMENTO INTERNO 
VARIAVEIS PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

9 5 1 1 5 9 
Primeiro jornal privado a implantar o sistema de informa~;ac 9 
modernizando sua edi~;ao 
Primeiro sistema brasileiro de comunica~;ao em mfdic:9 - - - - -
eletronica 
Maior jornal privado do estado do Parana 9 - - - - -
Uder em Internet - 5 - - - -
Presenca internacional com sucursais em alguns pafses - 5 - - - -
lfrabalha com recursos pr6prios - - 1 - - -
Credibilidade junto a bancos e fornecedores - 5 - - - -
Forte no mercado do segmento de comunicct£8.0 - - 1 - - -
Volume de vendas born - 5 - - - -

CONTINUA 
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CONTINUACAC 
VARIAVEIS PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

9 Is 11 1 Is 9 
Sobrecarga de trabalho - l- l- - s -
Falta de controle especffico de produtividade individual - 1- T- - IS -
SOMATORIO 149 11 

Coeficiente Interne = 49/11 = 4,45 

4.4.6 lndicadores de Posicionamento Externo 

QUADRO 3 - lNDICADORES DE POSICIONAMENTO EXTERNO 
OPORTUNIDADES IAMEAQAS 

VARIAVEIS 9 s 1 1 s 9 
IAtua em diversos seqmentos 9 - - - - -
Expansao para outros pafses - s - - - -
rrornar-se lfder absoluto em numeros de clientes - - 1 - - -
Concorrencia com jornais nacionais, internacionais - - - - s -
Mudan9a na preferencia do cliente motivado por inclusao de- - - - s -
outros iornais 
Utiliza9ao da Internet como fonte de leitura para muitos- - - - - 1 
clientes 
SOMATORIO 1S 11 .. 
Coef1c1ente Interne = 15/11 = 1 ,36 

4.4.7 Postura Estrategica 

A postura diante da concorrencia hoje em dia para o marketing e mostrar 

que a Rede AABC de Comunicac;ao e uma empresa que esta acima dos seus 

concorrentes, um passo a frente, estamos tentando com isso aumentar a diferenc;a 

entre o lfder e os concorrentes diretos. 

4.4.8 Analise 

Atraves da analise realizada das principais variaveis internas e externas, 

obteve-se o conhecimento dos principais pontos fortes e fracos, ameac;as e 

oportunidades do ambiente da empresa analisada. 

No desenvolvimento das variaveis, verificou-se internamente na organizac;ao 

a sobrepujanc;a de pontos fortes e dentro das variaveis externas da empresa uma 

predominancia de oportunidades. 
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Com base nesta analise, pode-se entao diagnosticar que a empresa encontra

se em uma postura estrategica de crescimento. 

Em ambito conclusivo da analise, oportuna-se salientar que OS gestores e 

seus colaboradores deverao adotar diretrizes macro a serem prescritas a seguir. 

4.4.9 Diretrizes Macro 

Para o momento as principais diretrizes da Rede AABC de Comunicacao 

sao a manutencao do mercado leitor e principalmente a manutencao da fatia do bolo 

publicitario que e destinado a rede e especialmente ao jornal. Estas duas missoes 

bastante diffceis, pois como o povo vai perdendo o poder de compra devido a 

diminuicao de producao do mercado e a alta do d61ar. Com isto o principal 

investimento agora esta na manutencao de imagem e tambem na cria<;ao de 

projetos de solucao de mfdia para os clientes, tentando atingir desta maneira os dois 

publicos, mercado anunciante e os leitores de jornal. 

DM1: Montar urn planejamento estrategico para os pr6ximos tres anos. 

OE1: Diminuir o custo de produgao em 15%. 

EA2: Remuneracao dos funcionarios associados a produtividade e qualidade. 

OE2: Aumentar as vendas em 20% 

EA 1: Estar em contato permanente com o cliente, para saber sua satisfagao (relagao 

custo/beneffcio) em relacao ao servi<;o adquirido. 

DM3: Minimizar os custos. 

OE1: Diminuir o custo operacional em 10% 

4.4.1 0 Ameaca de Novos Concorrentes 

Uma das principais ameacas, relacionada ao jornal principal da rede, e o 

jornal de segunda feira ja que se tern uma forte entrada da tribuna do Parana neste 

dia, nos outros dias o principal concorrente e a capacidade de melhorar o jornal a 

cada dia, pois este se torna o paradigma quando se chega a uma lideranca tao 

isolada como acontece aqui, a cada dia tem-se que manter urn nfvel ainda melhor se 

comparado ao dia anterior, e esta e a tentativa que vern sendo feita dia a dia, com 

novas promocoes, fotos em angulos diferentes, estudos sobre o consumidor e todas 
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as coisas que se pode para tratar melhor ainda os assinantes, leitores e 

anunciantes. 

A amea9a esta condicionada a dimensao das empresas existentes das quais 

se destacam entre outros a televisao como meio de divulga9ao de notfcias, que 

dominam boa parte do mercado, no entanto e devido a sua dimensao tern poder de 

retalia9ao, por outro lado, a exigencia de investimentos elevados condicionam o 

aparecimento de novos concorrentes. 

Como empresas concorrentes atuais a empresa tern a justamente a 

televisao como principal concorrente. 

4.4.11 Medidas Utilizadas para Fazer Frente a Concorrencia 

Tem-se hoje em dia no ar varias campanhas publicitarias tais como: 

institucional, Cole9ao Gestao empresarial em associa9ao com institui9ao de ensino 

local, Ensino Superior, alem das campanhas de classificados, guia saude, disk tudo, 

0800 e tambem o leia amanha propaganda que estimula a leitura do jornal para o dia 

seguinte mostrando quais serao as manchetes do dia seguinte. Fora estas que sao 

campanhas veiculadas atualmente estao sendo postas em pratica, o programa de 

relacionamento com assinantes e agencias, isto envolve outras duas frentes que sao 

o Ill Premio de Publicidade do jornal principal da rede e um outro grande programa 

de Marketing Direto para ser feito junto aos assinantes o que envolve promo96es de 

natal, aniversario de cada assinante, cartas de renova9ao, kits de renova9ao, etc. 

4.5 SISTEMA DE INFORMA<;OES DE MARKETING 

4.5.1 lnforma96es lnternas 

Hoje existe uma assessoria de marketing que trata apenas destas 

informa96es que e a Assessoria de Analise de Mercado, lnforma96es e Mfdia, esta 

trata de todas estas informa96es tanto internamente quanto externamente, qualquer 

informa9ao que vai para o mercado ou mesmo as que circulam dentro da empresa 

para demonstrar melhoras nas vendas, queda, novas tendencias passa pela area e 

circula entre as pessoas que devam estar envolvidas. lsto significa um crescimento 
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ja que sao poucas as empresas que investem tanto em pesquisa e em profissionais 

capacitar os profissionais para a atividade que exige constante reciclagem ja que a 

area flutua muito devido as oscilag6es dos mercados. 

4.5.2 Estrategia de Marketing 

A empresa veio, ao Iongo de mais de 40 anos de atuagao profissional e 

empresarial, adquirindo e criando empresas de comunicagao, lfderes em seus 

respectivos meios, no Parana. Porem, esta lideranga era segmentada, o que 

resultava numa falta de envolvimento entre as empresas. Elas nao tinham uma 

marca de grupo e esta cultura para trabalhar sinergicamente. 

A primeira questao que se identificou foi a necessidade de capacitar o 

quadro funcional da empresa para responder aos novos desafios. A presidencia da 

Rede AABC de Comunicagao, como ja foi dito anteriormente decidiu-se pela criagao 

de tres Diretorias Corporativas, com a responsabilidade de gerir a implantagao do 

processo, nas areas administrativa, financeira e de recursos humanos. A presidencia 

criou entao a Diretoria Corporativa de Marketing, com a missao especffica de 

integrar os setores comercial, de comunicagao e de marketing. 

4.5.3 Estrategia 

Tornou-se vital que o mercado e a propna comunidade rapidamente 

percebessem que a Rede AABC de Comunicagao estava numa nova fase na vida 

das empresas integrantes do Grupo, a partir da qual o proprio mercado seria o maior 

beneficiado. 

Para conseguir realizar esta parte da estrategia, um conjunto de ag6es foi 

planejado e estabelecido. 0 primeiro passo foi a contratagao de profissionais para a 

criagao do Manual de ldentidade Corporativa da Rede AABC de Comunicagao, com 

o objetivo de orientar o uso e a aplicagao da marca nova criada com criagao da 

Rede AABC de Comunicagao, que viesse a ser utilizada em pegas graficas e 

eventos. A segunda agao foi reestruturar e profissionalizar a comunicagao da 

empresa com a contratagao de tres agencias de publicidade estabelecidas no 

mercado paranaense. 
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4.5.4 Ag6es Estrategicas Externas 

Em dezembro de 2000, foi langado o programa Verao Paranaense - o 

primeiro projeto integrado da Rede AABC de Comunicagao, envolvendo a rede de 

televisao e os dois jornais da empresa. Na mesma linha, foram criados e langados 

comercialmente o Festival de lnverno de Curitiba e a campanha institucional Parana 

- Orgulho da gente. 

Paralelamente a esse conjunto de ag6es, foi dada nova dimensao ao 

programa Ler e Pensar, que objetiva introduzir a leitura dos jornais da rede nas salas 

de aula. 

4.5.5 Ag6es Estrategicas lnternas 

lnternamente, todo urn conjunto de pesquisas foi efetuado para subsidiar o 

mercado de informag6es relevantes referentes ao perfil dos consumidores, assim 

como seus habitos e atitudes. 0 exemplo mais eloquente deste conjunto de ag6es 

foi a divulgagao da primeira pesquisa sobre habitos comportamentais de consumo 

do curitibano, denominado Retrato Curitiba Seculo XXI, que objetivou identificar 

melhor quem e e como se comporta o morador desta cidade, transformando a 

informagao em conhecimento para o mercado. 

4.6 ANALISE DOS RESULTADOS DA INADIMPLENCIA NO FLUXO DE CAIXA 

Para ser competitiva, bem-sucedida, capaz de conviver com as oscilag6es 

do mercado e diferenciar-se em meio a uma concorrencia cada vez mais acirrada, 

uma empresa precisa ter, antes de tudo, uma situagao financeira equilibrada. 

Verifica-se que tornar ou manter a organizagao saudavel exige uma 

preocupagao permanente com varios aspectos essenciais, mas, sobretudo, com os 

de finangas. 

0 planejamento financeiro e o primeiro mandamento a ser seguido por uma 

empresa que pretende se manter saudavel. E fundamental ter urn fluxo de caixa 

equilibrado, rentabilidade, baixa inadimplencia e adotar urn controle rigoroso das 

despesas. 
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lnformagao e divertimento representam urn dos segmentos mais importantes 

do mercado de comunicagao brasileiro. 0 grande numero de estabelecimentos faz 

com que a concorrencia seja cada vez mais acirrada. E nesse contexto toda e 

qualquer estrategia e bem-vinda para agradar, conquistar e fidelizar a clientela, 

antes que a empresa concorrente faga o mesmo. 

Assim sendo, partindo-se deste pressuposto relatar-se-a sobre a analise da 

situagao da Rede AABc de Comunicagao em 2008: 

4.6.1 Compra e Venda 

Para os que atuam no segmento de informagao e entretenimento a compra e 

a venda sao fatores essenciais dentro da empresa, afinal, o empresario precisa estar 

atento para comprar produtos, ou seja, desenvolver novos focos de mercado que 

serao mais facilmente aceitas pelo mercado. 

0 desafio de administrar uma empresa corporativa e cheio de barreiras e 

obstaculos. Ve-se, entao que o mais comum e o administrador entender como 

vender seus produtos/servigos, mas saber pouco - ou quase nada - de como lidar 

com aspectos administrativos e burocraticos que envolvem o neg6cio. Sendo assim, 

o ideal e sempre buscar formas de tornar a gestao da empresa mais facil, por isso a 

empresa deve contar sempre com profissionais contratados especialmente para 

administra-la, com conhecimentos e experiencia. Essa facilidade administrativa e 

apenas uma das raz6es que justificam o investimento na amenizagao da 

inadimplencia da empresa. 

4.6.2 lnadimplencia 

A maioria das empresas sofre com os consumidores inadimplentes, sendo 

que este e urn dos fatores que mais atingem os setores do comercio e de servigos, 

fazendo com que esses empresarios sintam-se desprotegidos. Fez-se a seguinte 

pergunta ao gerente: 0 que leva os consumidores a inadimplencia? Pode-se citar 

alguns pontos fundamentais: 

• dificuldades financeiras pessoais, que impossibilitam o cumprimento de suas 

obrigag6es; 

• desemprego; 
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• falta de controle nos gastos; 

• compras para terceiros; 

• atraso de salario; 

• comprometimento de renda com outras despesas; 

• reduc;ao de renda; 

• doenc;as; 

• uso do dinheiro com outras compras; 

• rna fe. 

Pode-se ainda acrescentar que a ocorrencia da maioria destes fatores e 

mais comum em tempos de crise. 

Verifica-se, entao que para lidar com a inadimplencia, e precise antes 

conhece-la bern, sabendo quais os fatores que a ocasionaram. A partir daf, deve-se 

utilizar praticas preventivas, podendo desta forma controla-la. 

E ideal tambem, no memento da concessao de credito, identificar qual o 

grau de comprometimento da renda do consumidor, assim como o padrao de 

comportamento de seus pagamentos passados, podendo dessa forma avaliar se a 

prestac;ao contratada tern chances de vir a ser paga ou nao. 

Diante disso pode-se apontar algumas regras preventivas para reduzir a 

inadimplencia: 

• exigir a apresentac;ao de documentos pessoais: R.G. e CPF, confirmando a 

assinatura que consta neles; 

• nao aceitar que o cliente diga o numero do R.G. e CPF, mas sim, solicitar a 

apresentac;ao dos documentos na hora da compra a vista (se for paga com 

cheque) ou parcelada; 

• solicitar comprovante de residencia: contas de agua, luz, telefone, etc.; 

• requerer comprovante de renda: recibo de pagamento, declarac;ao de imposto 

de renda, carteira de trabalho; 

• ap6s esses procedimentos, efetuar a confirmac;ao de dados do cliente por 

telefone fixo (confirmac;ao de residencia, de emprego ou de uma referencia); 

• consulta ao SPC - Servic;o de Protec;ao ao Credito, Serasa, Usecheque, 

Telecheque, entre outros; 

• quando se tratar de cliente antigo, atualizar sempre os dados cadastrais, 

mantendo a confirmac;ao por telefone; 
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• trabalhar com cart6es de credito e de debito, pois as taxas cobradas pelas 

administradoras sao compensadas pela garantia de recebimento dos valores. 

Ha tambem uma forte tendencia no mercado para a popularizacao do cartao 

de debito; 

• outre grande problema que o empresario encontra, sao as contas bancarias 

recem-abertas, que apresentam um alto fndice de inadimplencia. Por lei, o 

comerciante somente podera recusar-se a receber pagamentos por meio de 

cheques ou fazer qualquer outra restricao, se fixar cartaz visfvel, com as 

informacoes ao cliente, como por exemplo: "s6 aceitamos cheques mediante 

apresentacao de CPF e RG e mediante consulta. Nao aceitamos cheques de 

terceiros etc."; 

• nenhum estabelecimento e obrigado a aceitar cheques, mas devera informar 

de forma clara ao consumidor que: "nao aceitamos pagamento em cheque ou 

cartao". 

A Rede AABC de Comunicacao tern consciencia de como se deve prevenir 

da inadimplencia. Mas sabe-se que o administrador que nao estiver disposto a correr 

nenhum risco e nao quiser ter qualquer tipo de trabalho referente a recuperacao de 

seus creditos, tambem podera optar por nao conceder diretamente credito ao 

consumidor, utilizando os services de uma financeira, ou terceirizar a sua 

administracao de credito por meio de empresas de prestacao de services de 

cobrancas especializadas. 

0 planejamento financeiro e o primeiro mandamento a ser seguido por uma 

empresa que pretende se manter saudavel. E fundamental ter um fluxo de caixa 

equilibrado, rentabilidade, baixa inadimplencia e adotar um controle rigoroso das 

despesas. 

4.6.3 Consideracoes Gerais 

A estrategia que a Rede AABC de Comunicacao utiliza envolve a excelencia 

operacional, o relacionamento com os clientes e a busca de solucoes 

que aproximem e tornem o mercado de capital muito mais proximo para o futuro do 

setor de comunicacao e entretenimento. 

A Rede AABC de Comunicacao tern obtidos bons numeros na parte 

operacional. Vern oferecendo programa que envolve investimentos no 
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relacionamento com os clientes, combate a inadimplencia e uma ac;ao mais 

consistente para reduzir perdas comerciais e tecnicas. Urn exemplo e o resultado 

obtido na batalha contra a inadimplencia: aumentou a taxa de arrecadac;ao de 98,9% 

para 1 00,8%, o que mostra a recuperac;ao tam bern de creditos antigos. 

4.6.4 Comunidade 

A imagem da Rede AABC de Comunicac;ao perante a opiniao publica condiz 

com a validade da empresa. Nao existem problemas de comunicac;ao, mas talvez a 

empresa possa estabelecer canais mais claros para levar a opiniao publica 

informac;oes mais qualificadas e embasadas sobre o real estagio em que a empresa 

se encontra do ponto de vista da qualidade dos servic;os. Desta forma, o 

administrador da Rede AABC de Comunicac;ao deve focar em manter a 

credibilidade na administrac;ao. Nesta linha, pode-se eleger, entao, imagem como 

urn valor importante a ser desenvolvido no relacionamento com os diversos publicos. 

A empresa esta desenvolvendo ainda novas ferramentas e novos conteudos 

nos canais de relacionamento com os consumidores, como a criac;ao do programa 

"0 cliente em primeiro Iugar". Mais do que urn slogan, ele passou a orientar uma 

serie de transformac;oes, inclusive de natureza organizacional. Estas mudanc;as nao 

foram feitas apenas para deixar o organograma mais ordenado, mas sim para 

traduzir as diretrizes e pilares que se estava estabelecendo como instrumentos de 

transformac;ao. 

4.6.5. Fluxo de Caixa 

Para o fluxo de caixa da Rede AABC de Comunicac;ao, o aumento nas 

vendas deste ano foi muito importante porque, basicamente, conseguiu-se urn 

equilfbrio financeiro na empresa, mas a inadimplencia ainda se faz presente, como 

em toda empresa que oferece produtos/servic;os ao consumidor. Como depreciac;ao 

e essencialmente caixa, entao houve uma melhoria significativa do fluxo. Hoje, o 

fluxo de caixa da empresa esta mais estabilizado. 

Quando se olha para o lado comercial do fluxo de caixa, sobretudo pelo lado 

das receitas, aparentemente se esta registrando uma diminuic;ao no fluxo de caixa 

real. Mas isso tambem esta desonerando despesas porque, por exemplo, na medida 
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que perde clientes por inadimplemcia, a empresa pode reajustar tambem o lado do 

desenvolvimento de novas frentes de receita dos encargos associados. 

A empresa Rede AABC de Comunicagao trabalha com urn ramo do 

comercio, em grande maioria, cujas vendas sao na modalidade a credito (vendas 

parceladas no cheque, cartao de credito e boleto bancario). Com base em estudos 

recentes feitos pelos 6rgaos competentes, no comercio local, sabe-se que em 100% 

de vendas a credito, 50% dos clientes pagam em dia, 30% pagam com atraso e 20% 

nao pagam, ocasionando prejufzos e transtorno. 

TABELA 1 - FLUXO DE CAIXA DA REDE AABC DE COMUNICACAO 
ATIVO PASSIVO 

ANO CIRCULANTE CIRCULANTE 
2006 12.350 11.750 
2007 14.102 14.334 

2008 15.497 15.798 -Fonte: ArqUivo da empresa Rede AABC de Comun1ca<;ao. 
Obs. Varia9ao anual em unidade de milhar 

NECESSIDADE CAPITAL DE 
GIRO 

600 
(232) 

(301) 

% 

-138,67 

29,74 

Os efeitos negatives da inadimplencia ficam evidentes quando se verifica 

como se portou a necessidade de capital de giro da empresa, que se tornou 

negativo ao Iongo dos ultimos 03 anos, ou seja, como nao esta recebendo esses 

ativos, fica sem capital de giro para movimentar a empresa em suas atividades do 

dia a dia, vendo-se obrigada a recorrer a emprestimos bancarios, aumentar seu 

endividamento e reduzir sua margem de lucratividade. 

Outra conta que mostra o aumento da inadimplencia e a Provisao para 

Devedores Duvidosos - POD, que a empresa vern realizando, aumentando a cada 

ano, conforme Tabela 2 a seguir: 

TABELA 2- PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS- POD 
ANO PROVISAO - POD % 

2006 1.400 

2007 1.457 4,07 

2008 1.550 6,38 
-Fonte: ArqUivo da empresa Rede AABC de Comumca<;ao. 
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Comparando os anos de 2006, 2007 e 2008, a tabela 3 mostra uma 

evolucao da inadimplencia mensalmente, com altos percentuais de variacao em 

determinados meses. 

TABELA 4 - DEMONSTRAQAO EVOLUQAO INADIMPLENCIA POR FAIXA DE 
VENCIMENTO 

FAIXA 2006 2007 

ATE 15 DIAS 420 425 

DE 16 A 30 DIAS 290 299 

DE 31 A 60 DIAS 220 225 

DE 61 A 90 DIAS 198 204 

ACIMA DE 90 DIAS 145 155 
-Fonte. ArqUivo da empresa Rede AABC de Comun1ca9ao. 

Obs. Variac;:ao anual em unidade de milhar 

0/o 2008 % 

1,19 430 1,18 

3,10 310 3,68 

2,27 232 3,11 

3,03 221 8,33 

6,90 168 8,39 

Realizando a comparacao por faixa de dias de vencimento, nota-se urn 

crescimento tambem na inadimplencia dos anos 2006, 2007 e 2008. 

TABELA 5- DETALHAMENTO DE VENDAS DO ANODE 2008- EM MILHARES 
DE REAIS 
Vendas a vista 34.772 
Vendas parceladas 52.158 
Recebimentos 15.541 
Contas a receber 24.741 

Fonte: Arquivo da empresa Rede AABC de Comunica9ao, 2008. 

De acordo com o que traz Sa (1998, p. 3) o fluxo de caixa pode ser visto 

como uma ferramenta de afericao e interpretacao das variacoes havidas nos saldos 

do disponfvel de uma organizacao. Como tal e o produto final da integracao do 

Contas a Receber com o Contas a Pagar, de maneira tal que, quando se faz a 

comparacao das contas recebidas com as contas pagas tem-se o fluxo de caixa 

realizado, e quando se comparam as contas a receber com as contas a pagar, tem

se o fluxo de caixa projetado. 

Diante disso, com o exposto nas tabelas, pode-se analisar que o fluxo de 

recebimento esta abaixo do fluxo de vendas o que leva a considerar que o fluxo de 

caixa projetado nao foi realizado, o que traz a questao da inadimplencia como fator 

primordial deste desequilfbrio. 

Para solucionar este problema, vale ressaltar que a administracao da Rede 

AABc de Comunicacao deve criar meios de diminuir as vendas a prazo e melhorar a 
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qualidade do credito concedido, criando banco de dados, hist6rico dos clientes. 

Assim quando fizer a analise de credito de clientes novos, a ficha de cadastro deve 

estar preenchida e assinada pelo(s) s6cio(s) responsavel(is) da empresa, conforme 

clausula de Gerencia e Responsabilidade do Contrato Social. 

A documentagao deve ser preferencialmente em c6pia, portanto em casos 

especiais sera autorizada a documentagao via fax, desde que, esteja legfvel. Ja a 

ficha de cadastro podera eventualmente ser adiantada por fax, ficando estipulado 

um prazo de ate 72 horas para o envio da original. 

Somente com a documentagao completa no departamento, que sera dado 

infcio a analise do credito, evitando que 0 cliente seja prejudicado por uma analise 

precipitada com dados incompletos. 

Quanto aos clientes ja cadastrados, havera uma renovagao conforme a 

utilizagao dos servigos ao Jornal, o sistema informara que o cliente nao tern 

documentagao completa, e estes sao avisados da necessidade de enviar ficha de 

cadastro e documentagao, com prazo para regularizagao, que devera se estender 

por no maximo 1 0 dias. 

Os clientes ativos sao reavaliados anualmente. 0 Setor de Credito faz um 

levantamento do hist6rico de pagamento, conferencia da documentagao, e consulta 

aos 6rgaos comerciais para analise do seu perfil no mercado. 

Os clientes inativos sao aqueles que ficaram sem anunciar no prazo superior 

a seis meses, onde consta no sistema como lnativos. Caso desejem voltar a veicular 

com o Jornal e necessaria ficha cadastral e documentagao completa, e analise do 

seu hist6rico de pagamento antes da autorizagao do limite de credito. 

Para se implantar 0 limite de credito do cliente e necessaria avaliar todos OS 

itens da ficha cadastral em conjunto com a documentagao anexada, e este e 

definido conforme o potencial de pagamento. 

Os clientes pessoa ffsica nao podem ultrapassar o limite mensa I de 1 0% do 

valor total de sua renda. Ja 0 calculo para pessoa jurfdica e baseado na media do 

seu faturamento dos ultimos tres meses, e analise de balango, comportamento junto 

aos fornecedores e bancos. 

As empresas que desejarem ultrapassar o calculo padrao de limite, ou 

necessitarem, em um determinado mes, aumentar seu limite de forma nao 

comprovada, sera feita uma analise considerando os riscos que o mercado-alvo 

representa. De acordo com o nfvel desses riscos sera possfvel avaliar o grau de 
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exigencia. Caberci a area financeira juntamente com a area comercial, analisar o 

nfvel de exposiQao, pois o limite de credito esta diretamente ligado a capacidade de 

pagamento, e optar pela garantia mais indicada ao caso. 

A garantia e considerada urn reforQo adicional para assegurar uma maior 

tranquilidade na concessao de credito. Caso esta seja necessaria, o funcionario de 

setor de credito estara sugerindo a sua supervisao e gerencia, para que seja 

estudada a garantia mais adequada. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

Existe no setor economico atual uma crescente complexidade do processo 

administrative levando os administradores a buscar alternativas para superar os 

desafios encontrados no seu cotidiano. A escassez de recursos financeiros e o 

elevado custo para sua captagao, juntamente com a falta de planejamento e 

controle, sao fatores que tern levado ao fechamento de muitas empresas. Diante 

disso, este administrador necessita de informag6es contabeis precisas e oportunas 

para apoiar o seu processo decis6rio. 

Neste contexto, o fluxo de caixa se apresenta como uma ferramenta 

imprescindfvel para a gestao financeira e consequentemente para o processo 

decis6rio de qualquer empresa. Por meio do fluxo de caixa projetado o administrador 

pode programar e acompanhar as entradas e safdas de recursos financeiros, tanto a 

curto como a Iongo prazo. Utilizando o fluxo de caixa realizado, pode-se conhecer e 

avaliar o comportamento do fluxo de ingressos e desembolsos dos recursos 

financeiros da empresa em determinado perfodo, permitindo, assim, uma analise 

mais segura da situagao financeira da empresa. Para maior clareza do processo 

administrative a publicagao da demonstragao do fluxo de caixa passa a ser uma 

fonte a mais de informagao que vern ajudar os analistas financeiros a sustentarem 

suas analises. A demonstragao do fluxo de caixa pode ser elaborada pelo metoda 

direto ou indireto, ficando a criteria da empresa definir aquele que melhor preenche 

as suas necessidades informativas e principalmente as necessidades dos usuarios 

externos. 

Como o fluxo de caixa e um retrato fiel da composigao da situagao financeira 

da empresa, podendo ser imediata e rapidamente atualizado diariamente, possibilita 

ao administrador uma radiografia permanente das entradas e safdas de recursos 

financeiros da empresa. 0 fluxo de caixa evidencia tanto o passado como o futuro, o 

que permite projetar, dia a dia, a evolugao do disponfvel, de forma que se possam 

tomar com a devida antecedencia, as medidas cabfveis para enfrentar a escassez 

ou o excesso de recursos. 

Com base em tudo o que foi levantado da empresa e fundamentando-se no 

que foi estudado a respeito, e possfvel tirar-se algumas conclus6es: 

0 desafio de administrar uma empresa corporativa e cheio de barreiras e 

obstaculos. 0 mais comum e o administrador entender do produto que vende, mas 
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saber pouco, ou quase nada, de como lidar com aspectos administrativos e 

burocraticos que envolvem seu neg6cio. 

E necessaria montar uma barreira contra inadimplencia, criando metodos 

capazes de reduzir a mesma procurando melhorar a analise de credito e procurando 

diminuir suas vendas a prazo sem o devido respaldo tecnico. Assim pode-se dizer 

que conhecer os clientes e o melhor meio para oferecer produtos ou servigos com 

qualidade e pelo menor prec;;o e garantir que uma possfvel inadimplencia nao afeta o 

fluxo de caixa da empresa. 

Ainda com base na premissa de que a inadimplencia afeta sobremaneira o 

fluxo de caixa deve-se tambem investir na comunicac;;ao facilitada, pois a 

comunicac;;ao tem muitas vantagens, desde assegurar direcionar o produto/servigo 

para os clientes ate evitar vendas para clientes inadimplentes. As consultas entre 

empresas sao rapidas e imediatas, basta uma pesquisa rapida no computador. 

Verificou-se que o administrador da Rede AABC de Comunicagao deve optar 

pela qualidade e variedade e nao vender atendimento no Iugar de parcelamento. 

Vale acrescentar que essa mudanc;;a de foco ao ocorrer possibilitara maior liquidez 

para a empresa e melhoria no seu capital de giro o que levara a uma rentabilidade. 
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