
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Contas a Receber 
 

Função: Controlar o 
recebimento de clientes e 

efetuar cobranças 

Área: Contas a Receber 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador de Contas a 
Receber 

 

Área: Finanças 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente acompanha o pagamento de títulos efetuados por clientes decorrentes das 

vendas da empresa para controle dos recebimentos. Acessa a conta bancária, visualiza 

no extrato os depósitos e pagamentos efetuados, identifica os clientes e providencia a 
baixa dos títulos liquidados. 

 

  Contata clientes em atraso nos seus pagamentos ou inadimplentes e indaga sobre suas 

pendências visando a obtenção de um acordo para quitação do débito: agenda as datas 

negociadas, contata o Representante para suporte, acompanha o cumprimento do 

acordo, etc. registrando o histórico do processo de cobrança para controle periódico e 

conhecimento das áreas envolvidas. Encaminha, se necessário, toda a documentação 

para negativação dos clientes junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto dos 

títulos bem como cuida da sua reabilitação após a solução das pendências. 

 

  Prepara planilhas e quadros demonstrativos sobre a efetivação dos pagamentos 

recebidos no período detalhando devoluções, pagamentos parciais, descontos e outras 

ocorrências bem como atualiza a posição dos títulos vencidos (valores e dias de atraso) 

para apreciação e controle do superior. 

 

 Efetua o bloqueio de clientes inadimplentes ou com limites de venda excedidos 

comunicando aos superiores, área Comercial e Representantes para as devidas 
providências. Procede ao desbloqueio dos mesmos mediante solução das pendências ou 

orientação do superior. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Contas a Receber acompanha o recebimento do 

faturamento da empresa bem como mantém contatos com os clientes em atraso para viabilizar 

e negociar formas e prazos de pagamento. 

Atua na análise de crédito de novos clientes ou revisão dos limites dos atuais providenciando a 

documentação necessária para avaliação dos superiores. 

 



 

 
(cont.) 

  Cuida do envio de 2as. vias de boletos de cobrança em casos de extravio, falhas de 

Correio ou faturamento, prorrogações, atrasos na entrega dos produtos, negociações, 

etc., conforme orientações. 

  Analisa as devoluções de clientes decorrentes de atrasos na entrega, divergências nos 

pedidos ou valores faturados, etc., emite planilhas e submete ao superior para 

apreciação e providencias. Mantém contato com os clientes indagando sobre a 

compensação das devoluções (desconto em notas fiscais futuras ou pagamento, por 

exemplo) e encaminha às áreas envolvidas no processo para ação. 

 

 Participa nas análises de crédito para cadastro de novos clientes ou revisão dos limites 

atuais: solicita a documentação necessária dos clientes para analise, extrai informações 

do sistema referente a clientes já cadastrados, verifica a existência de restrições e 
posiciona o superior e a área Comercial, para conhecimento e ação. 

 

 Acessa o site dos grandes clientes verificando os pagamentos efetuados (datas, valores 

depositados, descontos, etc.) para controle específico. Lista a movimentação dos 
pagamentos para apreciação do superior e área Comercial. 

 

 Acessa o sistema e cadastra os novos clientes bem como atualiza dados, conforme 

dados enviados pela área Comercial. 

 

 Mensalmente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho 

da área compreendendo o valor dos títulos recebidos, montante em aberto, atrasos, 

descontos e devoluções, etc. para apreciação do superior.  

 

 Faz o controle junto aos Representantes das verbas negociadas com clientes referentes 

a descontos e atenta para a inclusão dos mesmos nas respectivas Notas Fiscais quando 
da constatação dos pagamentos bancários ou depósitos bancários. Registra a 

informação para apreciação do superior e área Comercial. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 

 
   

 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível Médio completo 
 
 



Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada: De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 
 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


