
FAZER CAIXA OU REDUZIR E CONTROLAR A INADIMPLÊNCIA?
Por Nestor José Lange

C ertamente, ao ler o título acima, você deve ter pen-
sado: mais um artigo cansativo, enfadonho, sobre o
assunto inadimplência. Mas antes de desistir da
leitura, reflita sobre o tema, pois a diferença aí conti-

da poderá constituir-se no marco inicial do processo de redu-
ção e controle da inadimplência no seu estabelecimento de
ensino.

Sabemos que a inadimplência nas escolas particulares é
muito alta, que o poder público pouco faz para ajudar as insti-
tuições privadas, que a própria justiça, às vezes, adota posições
contrárias aos interesses dos mantenedores. Mas você - isso,
você mesmo - o que está fazendo dentro da sua escola para
ajudar? Como tem enfrentado o problema?

Reduzir a inadimplência exige atitude, que sempre leva ao
enfrentamento. Ninguém gosta de ser cobrado, e por isso sem-
pre que uma escola sai da passividade e decide enfrentar o gra-
ve problema da falta de pagamento das mensalidades, há a re-
ação daqueles chamados a acertar suas contas e mudar suas
posturas. Por outro lado, não se pode perder de vista que cobrar
os inadimplentes é antes de tudo uma questão de justiça com
aqueles que, suportando enormes sacrifícios, pagam todas as
mensalidades dentro dos vencimentos formalmente contrata-
dos. Reduzir a inadimplência exige atitude, trabalho criterioso e
sistemático.

Muito eu poderia escrever sobre o tripé "atitude, trabalho
criterioso e sistemático", mas este não é o propósito deste arti-
go. Aqui quero propor a reflexão sobre as diferenças existentes
entre a postura de reduzir e controlar a inadimplência ou de
fazer caixa.

O QUE É FAZER CAIXA?
É um procedimento emergencial, muito comum na maioria
dos estabelecimentos privados de ensino. Um exemplo sim-
ples é o das instituições que vão convivendo com uma inadim-
plência média mensal, no limite de sua capacidade de paga-
mentos, até o dia em que o tesoureiro ou diretor financeiro se
depara com a necessidade de um valor maior em caixa para
fazer frente, por exemplo, ao adiantamento dos valores de 13°
salário, pagamentos previstos para ocorrer em um prazo de 30
a 45 dias.

Identificada a provável insuficiência de dinheiro em cai-
xa, com base na média de recebimentos e pagamentos men-
sais, soam os alarmes e instala-se o pânico dentro da institui-
ção, afinal, buscar dinheiro no mercado financeiro agravará
ainda mais a situação do estabelecimento, devido ao alto cus-
to dos juros.

De imediato, iniciam-se as reuniões internas. Os funcio-
nários consultados se prontificam a ajudar. As sugestões bro-
tam em profusão. E como exemplo das mais comuns nestes
casos, cito:
•j mandar cartas aos pais ou responsáveis financeiros que es-

tejam inadimplentes, explicando-lhes os motivos da corres-
pondência e da real necessidade de reforço de caixa;

2 formar comitês preparados para solicitar providências aos
inadimplentes e expor-lhes as necessidades do momento,
quer seja visitando-os ou até mesmo abordando-os em suas
passagens pelo estabelecimento, quando para lá se dirigem
para levar ou buscar seus filhos, ou para participar de alguma
atividade programada;

3 criar um grupo executivo encarregado de ligar para os ina-
dimplentes, cabendo aos voluntários ou empregados
designados para os contatos, justificar o incômodo da ligação
e, ao mesmo tempo, apresentar os motivos e a real
necessidade do momento;

4 outras sugestões conforme sejam a criatividade, a experiên-
cia pregressa, e outros fatores de formação dos convocados.

E constatamos que várias são as idéias discutidas e os pro-
cedimentos propostos.

Alguns são, então, postos em prática, e o que acontece em
um curto espaço de tempo? Entra dinheiro em caixa, em uma
quantidade maior do que o responsável financeiro está

14 PROFISSÃO MESTRE janeiro 2006 - www.profissaomestre.com.br PARA ASSINAR 0300 789-2010

Text Box
Fonte: Profissão Mestre, ano 7, n. 76, p. 14-15, jan. 2006. 



acostumado a ver em seu fluxo mensal. Mas isso é um efeito
esperado, óbvio. Muitos pais, sensibilizados, pagam a parcela
do mês e mais uma ou duas.

Ao final da odisséia, entrou mais dinheiro em caixa, todos
os compromissos foram quitados, o adiantamento do 13° salá-
rio foi depositado, e todos os envolvidos estão aliviados,

O mais emocionante de tudo é que o responsável pela área
financeira divulgará que houve um acentuado declínio na taxa
de inadimplência! O momento é tão significativo que mui-tas
vezes se promovem jantares ou almoços comemorativos ao
brilhante resultado alcançado.

E o que acontece no dia do próximo vencimento das men-
salidades na instituição?

Nada, ou seja, o normal. Os pais ou responsáveis que
sempre pagam em dia, manterão sua postura e efetuarão seus
pagamentos até o vencimento. Por outro lado, os já conhecidos
inadimplentes, voltam a inadimplir com suas obrigações finan-
ceiras e a falta de pagamento volta a bater no seu nível médio
normal, ou até mesmo mostra discreto aumento, visto que
aquele que pagou duas ou mais parcelas de uma única vez se
sentirá no direito de não pagar aquela que está vencendo, ou
dirá que agora não pode pagar a do mês, já que fez um esforço
e contribuiu quando foi solicitado, etc.

E poucos dias após a euforia, se restabelece o ambiente de
desânimo, a sensação de que não é possível vencer a inadim-
plência. E assim as coisas vão ficando, à espera de um milagre!

E O QUE É REDUZIR A INADIMPLÊNCIA?
É colocar em prática um trabalho sistemático e criterioso, que
não esteja focado em um resultado imediato, miraculoso? Ao
contrário, é buscar identificar as causas da inadimplência, para
então atacá-las através de procedimentos estrategicamente
articulados, que culminem ao final do primeiro ano de trabalho
em uma redução não tão significativa em termos percentuais,
mas que seja significativa por marcar o início de uma seqüência

CUIDADO COM O TELEFONE
Quero aproveitar o momento para fazer um comentário sobre cobran-
ça por telefone, hoje tão difundida e apregoada como a melhor forma
de cobrança. Cuidado: nada nos incomoda mais que os tais ca//
centers. Invariavelmente nos ligam em momentos inoportunos; na
maioria das vezes a pessoa que está nos ligando pouco conhece do
assunto, e age como uma gravação, limitando-se a falar o que está
previamente decorado, etc.

Esta é uma tática - cobrança por telefone - que desaconselha-
mos para as instituições privadas de ensino. E até hoje, quase dez
anos depois de ter iniciado atividades nesta área, ninguém conseguiu
nos provar que os resultados destes cal centers superam os obtidos
através de outras formas de abordagem, mais tradicionais e eficientes.

FAZER CAIXA E REDUZIR A
INADIMPLÊNCIA
• São processos diferentes
• Proporcionam resultados diferentes
• Exigem esforços diferentes
• Exigem mobilização diferente

Quando se faz caixa?
Diante de uma emergência financeira
Processo: de curta duração
Esforços: concentrados e desgastantes
Resultados:
• pode resolver o problema imediato
• só reduz a inadimplência do mês em que o esforço é efetuado

Quando reduzir a inadimplência?
Sempre, para garantir o equilíbrio financeiro
Processo: de longa duração, criterioso e sistemático
Esforços: diários e proporcionais
Resultados:
• efeito não tão imediato, mas duradouro
• reduz as duas inadimplências: a corrente e a residual

de reduções de índices, que levem a um novo patamar de ina-
dimplência média, com percentuais aceitáveis, consideradas as
características do negócio e do mercado.

Sempre afirmo nas palestras que profiro, como o fiz no livro
que escrevi em co-autoria com minha sócia, que inadimplência
só se reduz a níveis aceitáveis através do trabalho diário, coor-
denado, que envolva todos os colaboradores da instituição e,
em especial, é claro, os da área financeira. Mas não se pode es-
quecer que, por exemplo, a secretaria de uma escola produz
documentos e armazena diversas informações que serão usa-
das no combate a inadimplência. Até mesmo os professores
produzem estas informações, pois muitas vezes na cobrança
judicial temos de recorrer aos seus cadernos de chamada co-
mo elementos de prova da prestação dos serviços.

É através da mobilização geral, do trabalho calcado em crité-
rios firmes, equânimes, de conhecimento de toda a comuni-
dade estudantil ligada ao estabelecimento, que se consegue re-
duzir gradualmente os níveis de inadimplência e, em um se-
gundo momento, mantê-los em percentuais aceitáveis, não
prejudiciais à saúde financeira da instituição.

Finalizo afirmando que presente a atitude, vale dizer, a to-
mada de decisão, identificados e selecionados os critérios ade-
quados, mobilizados os colaboradores envolvidos no processo,
nunca mais se precisará implementar operações de resultado
duvidoso, como as de fazer caixa. Ao contrário, terá se iniciado
o saudável e necessário processo de redução e controle da ina-
dimplência. E isso é fato.
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