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INTRODUÇÃO 

 

Olá amigo Empresário e Empreendedor, tudo bem com você? 

Pense comigo, você faz as vendas, vê que esta tendo movimento de 

pessoas na Empresa, porém, acaba vendo que o dinheiro deixa de entrar.      

Muitas vezes o problema está no Recebimento das Vendas a Prazo, em seu 

crediário. Deixar de RECEBER acaba com a saúde financeira de qualquer 

Empresa, muitas vezes é pior do que deixar de vender.  

 

                                                                                                                          

Obter LUCRO com a Empresa que você possui é o seu principal objetivo. Mas 

quando parte deste LUCRO está deixando de entrar por motivos de falta de 

recebimento, a tão temida INADIMPLÊNCIA. 

Vender e não receber vai minando o caixa da Empresa. Vai consumindo parte 

dos LUCROS. 

 

Vou esclarecer para você neste vídeo como pode tomar ações que 

fazem melhorar consideravelmente seu índice de Inadimplência. 

Fique comigo que iremos entender juntos como isto é possível através de 

ações práticas, que você precisa tomar diariamente, mas que resolve grande 

parte de suas perdas com Vendas a Prazo que acabam perdidas por falta de 

recebimento. 
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FATORES QUE CAUSAM 

INADIMPLÊNCIA 

 

A Inadimplência existe até para as operadoras de Cartão de Crédito, 

para os Bancos, que são grandes Empresas, porém, o índice passa a ser baixo 

diante do grande volume que movimentam. 

Isto se dá porque elas atuam diariamente na Gestão de sua carteira de 

Clientes, através de ações legais e métodos. 

O setor de Varejo sofre muito com este problema, principalmente porque se 

sentem desprotegidos e porque não fazem uma atuação permanente para 

minimizar estas perdas. 

 

Os consumidores recebem créditos e facilidades para realizarem suas compras 

a Prazo.  

São incentivados constantemente a esta prática, porém, a inadimplência bate a 

porta deste Cliente por vários motivos. 

Muitos acabam não tendo realmente como realizar o pagamento, pois 

perderam o EMPREGO. 

Outros estão passando por dificuldades financeiras pessoais, por terem 

contraído muitas dívidas, passa a ser insustentável a quitação de todas. 

Temos aqueles que acabam não conseguindo se controlar, pois não tem a 

cultura da Gestão pessoal dos gastos. 
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Em época de crise, muitas Empresas acabam atrasando o pagamento de 

salários, e isto pode refletir na pontualidade do pagamento por parte do Cliente 

que fica com sua renda comprometida. 

Também pode acontecer que o Cliente troque de Emprego, e em seu novo 

posto passe a receber menos do que ganhava anteriormente, o que complica 

sua capacidade de pagamento. 

Imprevistos também acontecem, como Doenças na família. A maioria das 

pessoas não fazem reservas para este tipo de acontecimento, e quando ocorre, 

acabam direcionando a verba que era destinada para pagamento de 

compromissos adquiridos para pagar despesas Hospitalar, Médicos e 

Remédios. 

Temos alguns outros motivos, mas entre eles tem um que ocorre, e este é o 

mais complicado, pois vai da índole e ética do cliente, são aqueles que agem 

de má Fé, os que contraem a dívida já com a intenção de não realizar o 

pagamento. 

Por último, para ilustrar este cenário que pode deixar o Empresário de cabelo 

em pé, temos as Crises econômicas de Governo, são situações que chegam 

sem avisar e atrapalham o bom andamento dos Negócios. 

 

O QUE FAZER? 

 

Bem, para saber lidar com a 

Inadimplência, o Empresário precisa 

conhecê-la bem, precisa saber quais 

fatores podem causar e desta forma 

saber como controlá-la. 

Ocorre que em épocas do Ano a 

inadimplência pode ser maior. Vamos 

pegar como exemplo uma região que 

depende de algum tipo de Indústria que 

tenha sazonalidade, como as Usinas 

de Açúcar. 
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Muitas pessoas que ali trabalham, principalmente prestando serviço como 

terceiros, estes podem ter seus serviços cortados no período de entressafra. 

Outro fator que pode desencadear a Inadimplência do cliente, é permitir que ele 

passe a ter prestações em atraso. Atrasando uma, as demais podem vir na 

sequencia e ele passa a se complicar para a quitação de um número maior de 

parcelas dentro do mesmo mês. 

Mesmo com o aumento do número de pessoas trabalhando com cartão de 

crédito, ainda existe o pagamento através de CHEQUE. Assim, passa a ser 

muito importante verificar o tempo de abertura da conta corrente.  

Contas abertas com menos de um ano, tem a tendência de ter maior 

índice de inadimplência. 

Mas isso não quer dizer que contas com maior tempo também não venham a 

ter problema. Como foi falado anteriormente, pode ocorrer do Cliente mudar de 

Emprego e passar a ter sua renda reduzida, o que irá complicar seus 

compromissos, pelo menos até ele se adequar a nova Renda. 

Tem períodos do ano onde o volume da inadimplência tende a aumentar. Para 

as Empresas do Varejo, este período é exatamente os três a quatro primeiros 

meses do ano. 

Devido a diversos fatores como despesas com inicio das Aulas, viagens de 

inicio de ano, pagamento de IPVA. 

Estes fatores são complicadores, porém, o fato gerador são as vendas de final 

de ano que são maiores, então, consequentemente o índice de Inadimplência 

do inicio do ano passará a ser maior. 

O aumento das vendas de final de ano, quando a maioria das pessoas recebe 

o 13º Salario, passando a consumir mais, porém, grande parte das compras 

ainda é parcelada através de cartão de crédito, cheque ou mesmo pelo 

Crediário Próprio. 

Os dois últimos, mas principalmente o Crediário Próprio é que deverá ter o 

maior controle pelo Empresário. Deverá acompanhar de perto sua 

movimentação, e principalmente os critérios de concessão. 

Naturalmente existirá a queda das vendas nos três primeiros meses do ano, e 

se existir também um alto índice de inadimplência, isto poderá comprometer 

ainda mais a saúde financeira das Empresas de Varejo. 
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Independente do numero de 

parcelas que a Empresa costuma 

oferecer a seus clientes, o mais 

importante é analisar o padrão de 

comportamento do seu Cliente 

com relação a compras passadas 

e seu histórico de pagamento. 

 

Outro fator a ser considerado será o valor de crédito a ser concedido ao 

Cliente. Procure oferecer um limite de crédito médio para o cliente que seja 

equivalente a média dos valores de venda da Empresa. 

Por exemplo, em uma loja de calçados, se o valor médio de cada venda for 

R$350,00, a sugestão é oferecer um limite de crédito máximo de R$400,00 

para o Cliente. Vale lembrar que teremos exceções a serem tratadas, mas é 

importante ter um valor base para ser aplicado.
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CUIDADOS NA CONCESSÃO DE 

CRÉDITO 

 

 
Mais importante do que o valor a ser liberado como crédito ao Cliente 

serão as regras para concessão deste limite, e principalmente se poderá 

conceder o Crédito. 

A primeira regra base será exigir documentação pessoal do Cliente, como RG 

e CPF ou carta de motorista. Neste caso além dos dados do documento, faça a 

checagem das assinaturas contidas nestes documentos.  

Este procedimento irá prevenir a utilização de documentos falsos pelo Cliente. 

O próximo passo será não aceitar que o cliente diga o número dos documentos 

de RG ou CPF. Crie um procedimento padrão que faça a exigência da 

apresentação dos documentos para efeito de cadastro. 

Se a compra for a Vista, mas paga com cheque, a sugestão aqui é para que 

seja exigida a apresentação do documento para comprovação dos dados do 

cheque. 

Não muito usual pelas Empresas de Varejo de pequeno porte, mas muito 

importante é a solicitação do Recibo de Pagamento, carteira de trabalho e 

comprovante de residência. 

Além deste processo burocrático de documentação, um fator primordial será a 

consulta a Serviços de Proteção ao crédito que são oferecidos aos Lojistas. 

 



 

 8 

 

 

 

As Empresas que fornecem este serviço possuem informações que irão validar 

a aprovação ou não do crédito ao Cliente. 

Um Cliente antigo, que sempre fez pagamento pontual não garante que 

futuramente ele não virá apresentar problemas, por isso, mantenha seus dados 

cadastrais sempre atualizados, como endereço e telefone. 

Na medida do possível, de preferência por trabalhar com Cartão de Crédito ou 

Débito. Este tipo de operação pode custar um pouco mais para a Empresa 

financeiramente, porém, a garantia de recebimento irá compensar. 

Um fator que irá inibir uma parcela da inadimplência será a não aceitação de 

Cheques com contas abertas em períodos muito recentes, porém, para isto o 

Lojista precisará fixar cartaz visível para que o cliente possa tomar ciência do 

fato. 

Informações como: só aceitamos cheques mediante apresentação de 

documentos pessoais. Pagamentos em cheque somente sob consulta. Não 

aceitamos cheques de terceiros. 

Estas ou outras informações precisam estar visíveis para que o Cliente 

não se sinta constrangido e impedido de realizar sua compra. 

Outra situação a considerar será que nenhum estabelecimento está obrigado a 

aceitar pagamentos em cheques, porém, deverá informar de forma clara ao 

consumidor através de cartaz informativo visível ao Cliente. 

 

 

PROCEDIMENTOS DE 

COBRANÇA 

 

Mesmo procedimentos preventivos sendo implantados irão ocorrer 

índices de inadimplência, porém, o fator primordial é criar meios para que 

possa melhorar o processo para concessão e controle de Créditos ao cliente, e 

posteriormente conseguir monitorar e recuperar os créditos concedidos. 
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Veja, temos algumas posturas a serem tomadas permanentemente, devem 

fazer parte do dia a dia da Empresa, para que ela possa garantir o menor 

índice de inadimplência possível. 

Vamos ver algumas delas, são processos que irão fazer parte da rotina diária 

de um departamento de cobrança, onde existir vendas a prazo. 

Primeiro, a cobrança instantânea: quanto mais rápido for a cobrança de uma 

dívida, maior será a sua capacidade de recebimento. A sugestão aqui será 

realizar a cobrança entre 3 a 7 dias após o atraso no pagamento. 

Estatísticas comprovam que os clientes que recebem informações sobre títulos 

a serem pagos tendem a priorizar o pagamento de forma mais rápida do que 

aqueles que não são cobrados. 

Ou seja, se você tem crédito com clientes, não custa lembra-lo. Utilize 

ferramentas como e-mail, whatsapp ou SMS para comunica-lo de créditos em 

aberto. 

 

Muito cuidado quando for realizar cobrança, ou até mesmo quando for informar 

o cliente de débitos em aberto. 

Clientes mais antigos devem ser tratados de forma cautelar. Você poderá ter 

em sua carteira clientes que por algum motivo ocorreu um fator extremo que o 

impossibilitou de realizar o pagamento. 

Quando isto ocorrer, procure enviar uma carta mais branda, com um tipo de 

informação ao cliente sobre o fato ocorrido, e não apenas uma carta tradicional 

de cobrança. 

Segundo será a cobrança tradicional prévia: São as cobranças realizadas por 

equipes treinadas, muitas vezes realizadas por empresas terceirizadas. 

Caso você não transfira este serviço para terceiros, mas quer realizar dentro de 

sua Empresa o processo, então deve seguir alguns passos. 
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1º Passo: Realize o envio de uma Carta de Cobrança com A.R. (Aviso de 

Recebimento), informando o débito ao cliente, estabelecendo um prazo médio 

de 5 dias para que ele regularize o pagamento. 

Caso não surtir efeito este 1º passo, então deverá ir para o 2º passo. 

2º Passo: Comunique ao seu cliente devedor, através de A.R. (Aviso de 

Recebimento) ou pelo Cartório que seu nome será protestado. Feito esta 

notificação, o título poderá ser enviado para o Cartório de Protestos. 

É bom entender que se o Empresário não estiver disposto a correr riscos e não 

quer ter trabalho referente a recuperação de crédito, poderá optar por não 

conceder crédito próprio, recorrendo assim a Financeiras. 

 

Esta é uma ótima opção, porém, para Empresas muito pequenas se torna 

inviável.  

Assim, se for optar pelo seu próprio crediário, tome muito cuidado, e monitore o 

tempo todo, para que não seja pego por imprevistos. 

Caso opte por contratar os serviços de cobrança, olhe muito bem a empresa 

contratada.  

Muitas delas não seguem as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

agindo muitas vezes de forma coercitiva e constrangedora.  

Se isto ocorrer, o consumidor irá guardar uma imagem negativa de sua 

empresa. 
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ACOMPANHAMENTO DE 

ANÁLISES 

 

Para que sua Empresa possa ter uma saúde financeira, é necessário um 

equilíbrio entre as vendas a prazo e o recebimento, para que o fluxo de caixa 

possa estar favorável. 

Caso ocorra de estar fazendo vendas a prazo em um volume muito alto, e 

superior a soma dos recebimentos a vista mais os recebimentos em carteira, 

você poderá começar a passar por dificuldades. 

Estas dificuldades será a falta de Caixa necessária para saldar as Despesas 

Fixas e Variáveis da Empresa. 

Para que isto não ocorra, é preciso acompanhar de perto alguns indicadores, 

entre eles estará relacionado aqueles referentes às Contas a Receber. 

Claro que cada Empresa ou seguimento de mercado irá ter o seu índice 

satisfatório, ou seja, um valor que se torna aceitável e que não irá comprometer 

os compromissos existentes. 

Para isso, ou seja, para encontrar este índice satisfatório para a sua Empresa, 

minha orientação é para que mantenha um histórico dos últimos dois ou três 

anos, e monitore periodicamente. 

Vou apresentar aqui QUATRO INDICADORES que acredito serem 

importantes analisar para entender como está as condições de seu 

recebimento das vendas a prazo. 

É importante saber se o trabalho realizado nas vendas a prazo, principalmente 

no seu recebimento está dentro da normalidade. 

Muitas vezes, os Empresários acabam trabalhando bastante nas ações para 

vendas, e acaba esquecendo-se de monitorar o recebimento. 

Vender acaba sendo mais fácil do que receber. 
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Principalmente quando é oferecido ao cliente facilidades em parcelamento, 

porém, se não for feito um acompanhamento de perto, passa-se alguns meses 

e o volume em cartão aumenta, e principalmente, se houver a inadimplência 

cumulativa e sem cobrança a taxa de perda passará a ser comprometedor. 

Por isso, vamos então à análise dos principais índices que irão demonstrar 

como está o acompanhamento da taxa de inadimplência e se ela está aceitável 

para a sua Empresa. 

A título de orientação, o índice aceitável está em torno de 5%, porém, como 

falei anteriormente, isto poderá variar de Empresa para Empresa. 

 

 

ÍNDICE DE ATRASO GERAL 

 

Bem, vamos ao primeiro índice que será para o Atraso Geral. 

Utilize a seguinte fórmula:   IAG  =    ______Atraso Geral_______   x 100 

     Total Contas a Receber  

Para encontrarmos o IAG (Índice de Atraso Geral) iremos pegar todos os 

Títulos a partir de um dia de atraso e dividir pelo Valor Total das Contas a 

Receber em aberto. 

Aqui iremos considerar todos os títulos, inclusive aqueles que estiverem em 

cobrança judicial ou por terceiros. 
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Devemos multiplicar o valor apurado por 100 para que seja convertido em 

forma de percentual. Lembre-se que inicialmente coloquei um valor de 5% 

como aceitável.  

Para que você comece a ter um histórico precisará apurar este índice 

mensalmente, de preferencia no primeiro dia útil de cada mês. 

 

ÍNDICE DE ATRASO PARCIAL 

 

Neste segundo índice iremos encontrar o Atraso Parcial. 

Vamos utilizar a seguinte fórmula:   IAP  =    ______Atraso Parcial_______   x 

100 

      Total Contas a Receber  

 

Para encontraremos o IAP (Índice de Atraso Parcial) devemos pegar todos os 

Títulos com 30 dias ou mais de vencimento e dividir pelo Valor Total das 

Contas a Receber em aberto. 

Deverá ser considerado todos os títulos com 30 dias ou mais, inclusive os que 

estiverem em cobrança judicial ou com terceiros. 

Veja que estamos colocando este prazo de 30 dias, pois neste período já 

deverá ter sido realizado todos os procedimentos de cobrança padrão, como 

ligação, carta de cobrança, avisos iniciais. 

Devemos multiplicar o calor apurado por 100 para que seja convertido em 

forma de percentual. Aqui também será um valor de 5% como aceitável. Para 

que você comece a ter um histórico precisará apurar este índice mensalmente, 

de preferência no primeiro dia útil de cada mês. 
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ÍNDICE TÍTULOS AJUIZADO 

 

Aqui teremos o índice de TITULOS AJUIZADO. Este índice irá apurar 

aqueles títulos que já se encontram em dúvida de recebimento e que já estão 

em cobrança Judicial. 

Vamos utilizar a seguinte fórmula:   ITA  =    ______Atraso Parcial_______   x 

100 

      Total Contas a Receber  

 

Para encontraremos o ITA (Índice de Títulos Ajuizado) devemos pegar todos os 

Títulos que se encontram em cobrança Judicial protocolada e dividir pelo Valor 

Total das Contas a Receber em aberto. 

 

 

Veja, devemos considerar apenas os Títulos que já foram encaminhados para 

cobrança Judicial, àqueles que estiverem com terceiros, porém não enviados 

para cobrança Judicial ainda, estes não devem ser considerados aqui. 

Este índice irá apontar um fator um pouco preocupante, pois quando vai para 

cobrança Judicial ele entra em um tramite de recursos, o que poderá dificultar o 

recebimento integral, como também o prazo para o recebimento passa a ser 

duvidoso, pois teremos negociações encaminhadas. 

Devemos multiplicar o valor apurado por 100 para que seja convertido em 

forma de percentual. Não teremos um valor como aceitável. Para que você 

comece a ter um histórico precisará apurar este índice mensalmente, de 

preferência no primeiro dia útil de cada mês. 
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CONCLUSÃO 

 

A Empresa que opta em ter seu crediário próprio não poderá descuidar 

nenhum momento de sua carteira de cobrança. 

Precisa estar ciente que os índices de inadimplência podem estar complicando 

sua saúde financeira, principalmente comprometendo seu Fluxo de Caixa. 

A medida que o tempo passa, quanto mais é fornecido crédito aos clientes, 

mais recursos ela terá que dispender para manter este valor em carteira. 

Será prudente então a manutenção da cobrança desta carteira, mantendo 

padrões e processos bem definidos para a concessão do crédito e a posterior 

cobrança para os Inadimplentes. 

Permitir que este valor de inadimplência cresça a cada poderá a longo prazo 

criar montantes que se tornam irrecuperáveis, passando a fazer parte do 

Prejuízo da Empresa. 

Portanto, esteja atento a este fator de risco que pode ser criado em sua 

empresa. 

Disponibilize recursos humanos e tempo para fazer o bom gerenciamento 

deste departamento. 

Lembre-se, mais importante do que vender será receber. Em muitos casos será 

melhor manter o produto na prateleira do que entregar ele a seu cliente a título 

de fundo perdido. 

Coloque em prática estas ações que sugerimos e tenha melhores resultados 

financeiros, afinal, você não irá querer bancar benefícios para seus Clientes. O 

que você deseja é ter Lucro, e a inadimplência poderá corroer parte dele se 

você não estiver atento. 

Então, pronto para mais um desafio como Empreendedor? 

Controlar seus índices de Inadimplência de perto? 

Abraços e sucesso! 

 


