
CONTROLE E GESTÃO DE CONTAS A PAGAR NA EMPRESA ORIENTE
FARMACÊUTICA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Alice Alves OLIVEIRA (Unileste); Carlos Alberto SERRA NEGRA (Unileste)

Introdução: Existem na área financeira das empresas três sistemas de controles que
são: Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria. As Contas a Pagar da empresa
englobam todas as suas obrigações financeiras. O controle destas contas proporciona a
visualização do valor que é preciso desembolsar para pagamento e para que não haja
atraso nos pagamentos. Por meio deste controle o gestor consegue identificar e
acompanhar os valores a serem pagos em cada período. Sendo assim, possibilitar a
melhor forma para negociar prazos de vencimentos de títulos com os fornecedores, de
maneira que não se concentre muitos pagamentos na mesma data. Objetivo: Para
responder ao problema de pesquisa elegeu-se o seguinte objetivo: descrever o processo
de registro, acompanhamento, controle e gestão de contas a pagar, da empresa Oriente
Farmacêutico Comercio, Importação e Exportação Ltda. Metodologia: Trata-se de
pesquisa classificada quanto aos objetivos como descritiva. Dessa forma, a pesquisa
tem por finalidade observar, registrar e analisar fatos de sistemas técnicos. A natureza
da pesquisa é Qualitativa já se pretendeu descrever o processo de registro,
acompanhamento, controle e gestão de contas a pagar da empresa Oriente
Farmacêutica Comercio, Importação e Exportação Ltda., localizada na cidade de
Ipatinga. Quanto aos procedimentos, a pesquisa é classificada como Bibliográfica,
Documental e de Estudo de Caso. 

 Resultados: Por meio de figuras foram mostradas várias telas de um software de
controle e gestão de contas a pagar. Da tela inicial de abertura do software da Delage
C&S, passando por telas de cadastro de fornecedores, consulta de títulos, consulta de
fornecedor, relação de produtos de notas fiscais, consulta de cheques emitidos para
pagamento, autorização de pagamento e conciliação de conta corrente financeiro. O
sistema permite, por outras telas, uma série de procedimentos tais como: Cadastro de
Produtos, Emissão de cheques, Emissão de cheque avulso, Cálculo de impostos,
Consulta de Boletos Bancários, Consulta de Lançamentos, Agendamento de
Pagamentos, Reimpressão de Cheques, Parametrização do sistema, Manutenção de
Comissões, Remessa de Pagamento Eletrônico, Controle de Arquivo Enviado e
Retorno de Pagamento Eletrônico, Ocorrências por Fornecedor e Extrato de
Pagamentos de Fornecedores.O sistema permite controle de contas a pagar e seus
relatórios fornecem subsídios para tomada de decisões financeiras quanto a sua
gestão.Dessa forma, foi possível verificar os processos de registro, acompanhamento,
controle e gestão da empresa do estudo de caso. Conclusão: Conclui-se que pelo uso
do sistema que a teoria de contas a pagar é idêntica à sua pratica na medida em que: a)
permite registro, controle e acompanhamento de pagamento de fornecedores,
documentos e títulos; b) permite a gestão financeira de contas a pagar; c) possibilita a
tomada de decisões.

Palavras-chave: Administração financeira. Capital de giro. Contas a pagar . 

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


