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Muitos proprietários de pequenas Empresas passam por 
momentos difíceis nos estágios iniciais, quando se perguntam 
se sua pequena Empresa algum dia terá lucros. O objetivo final 
de qualquer proprietário de pequena Empresa quando inicia 
seu negócio é que ele decole e se torne lucrativo a ponto de 
saber que seu negócio será sustentável no longo prazo. Se sua 
pequena Empresa agora está tendo lucro, parabéns. Esse é um 
marco incrível para sua Empresa e seu trabalho árduo está 
finalmente valendo a pena! 
 
Claro, a natureza dos negócios significa que nunca é hora de 
descansar sobre os louros. Uma vez que sua Empresa está 
ganhando dinheiro, a próxima decisão comercial a tomar é 
como usar esses lucros. Se você está nos estágios iniciais, não 

se trata apenas de se pagar mais para comprar algo divertido; 
trata-se de preparar sua empresa para o crescimento futuro e 
o sucesso de longo prazo. 
 
Certo, mas então, como fazer no curto, médio e longo prazo, 
para que a Empresa seja promissora? 
 
Este é o assunto que iremos tratar aqui, para que o Lucro seja 
algo permanente, e assim, a Empresa possa durar por muitos e 
muitos anos. Então, vamos aos cuidados que você deve tomar, 
ações que deve colocar em prática para que tudo possa 
acontecer de forma clara e objetiva, sem letras miúdas no 
meio do caminho. 
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1. CUIDE DO FIADO  

 

Se sua empresa opera em um sistema de Vendas a Prazo, você 
pode estar familiarizado com clientes pedindo para adquirir o 
produto e pagar depois, o famoso parcelamento, o que pode 
acarretar em atrasos nos pagamentos e talvez até com o não 
pagamento.  
 
Há muitos motivos pelos quais os clientes não pagam as 
faturas em dia (ou não pagam), desde contas perdidas até 
despesas adicionais inesperadas que os clientes percebem que 
não podem pagar. Muitos varejistas lutam para saber a melhor 
forma de solicitar pagamentos em atraso sem serem rudes. No 
entanto, independentemente das circunstâncias, uma fatura 
não paga prejudica o seu negócio. Você precisa agir se quiser 
manter seu fluxo de caixa saudável, então seja franco com os 
clientes e tenha algumas estratégias de backup prontas, pois 
isto será fundamental. 
 
 
Pagamento Parcial 
 
O pagamento parcial refere-se ao pagamento de uma fatura 
inferior ao valor total devido. 
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Normalmente a metade do valor total ou uma porcentagem 
dele. 
 
Em alguns casos, pode ser necessário criar uma fatura em que 
parte do valor total deve ser pago antecipadamente, assim 
como um depósito. Casos como esse são típicos de empresas 
de varejo, onde parte do valor final devido será 
antecipadamente exigida como uma espécie de garantia para 
o cumprimento do pagamento. 
 
Se você está trabalhando no ramo varejista, provavelmente já 
está familiarizado com pagamentos parciais. Portanto, é 
comum que o cliente seja faturado e faça pagamentos parciais 
até que o saldo da conta seja totalmente quitada. 
 
Pagamentos parciais simplesmente permitem que seus 
clientes paguem parte do valor total devido em prestações, 
desde que o valor total seja pago antes da data exigida. 
Entretanto, ao utilizar esse método de pagamento, seu 
Financeiro ficará desfalcado, pois não estará recebendo o 
montante esperado, dificultando assim as suas rotinas diárias 
e o cumprimento com suas obrigações. 
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Crie um limite de crédito 
 
Estender crédito pode construir a lealdade do cliente, 
encorajá-lo a fazer pedidos maiores e fornecer uma vantagem 
competitiva contra varejistas menos generosos. Conhecido 
como crédito comercial, esse método de financiamento 
permite a compra sem solicitar um empréstimo tradicional.  
 
Antes que o proprietário de uma empresa possa estender o 
crédito, ele deve determinar um limite razoável em reais para 
o cliente. Uma vez que as consequências de um pagamento 
atrasado ou inadimplência podem prejudicar o próprio 
balanço da sua Empresa, então é preciso mais do que uma 
simples verificação para chegar a esse número. Um fornecedor 
deve primeiro aprender o máximo possível sobre seu cliente e, 
em seguida, aplicar um método consistente de cálculo do 
limite de crédito da empresa. Por mais empolgante que seja 
atrair um novo cliente, os fornecedores devem gerenciar os 
riscos associados à concessão de crédito. 
 
Uma boa sugestão, é gerar um limite de crédito baseado em 
uma porcentagem do seu TICKET Médio de vendas, ou seja, se 
suas vendas médias girarem em torno de R$300,00 (trezentos 
reais), procure manter este valor como um limite de crédito 
para seus Clientes. 
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Mas uma boa observação aqui, antes de liberar o crédito, 
avalie de forma adequada as condições e precedentes de cada 
cliente. 
 
Priorizar a cobrança das dívidas mais novas 
 

Se você possui uma empresa varejista, sabe como a cobrança 
de dívidas pode ser difícil. A cobrança de dívidas costuma ser 
um dos principais pontos fracos de muitas empresas em todo 
o país. Com um pouco de prática e coragem, no entanto, você 
poderá diminuir a quantidade de pagamentos atrasados que 
lhe são devidos e até desenvolver uma compreensão de 
quando esperar o não pagamento de um cliente. Se você 
puder aprender habilidades de comunicação eficazes, poderá 
descobrir que pode identificar os problemas antes que se 
tornem grandes demais ou mesmo antes de acontecerem. 
 

Há uma regra geral que deve ser aplicada em todas as 
cobranças de dívidas: aja rapidamente e seja determinado. 
Não importa com que tipo de cliente você está lidando, agir 
rapidamente garantirá que você mantenha seu direito ao 
dinheiro devido, e manter a determinação pode garantir que 
receberá o pagamento integral. Você deve enviar faturas e 
lembretes para clientes com dívidas regularmente.  



 

COMO FAZER SOBRAR DINHEIRO NA EMPRESA DE VAREJO                                                             

 
Não há razão para esperar até o final de um mês para enviar 
uma fatura ou aviso de vencimento, os envie imediatamente 
quando a fatura chegar ou quando um valor estiver vencido. 
 

Quando se passa 30 dias após o vencimento, o ideal é 
transferir para agências de cobrança. As agências cobram 
dívidas por uma taxa ou porcentagem do valor total devido. 
Essa taxa é baseada na antiguidade das dívidas (quanto mais 
atuais, melhor) e nos negócios que o cliente tem a oferecer. 
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A taxa padrão do setor para contas entre empresas é de 30%. 
A taxa de cobrança de contas de consumidor é maior. 
 
No entanto, as agências de cobrança têm mais experiência e 
conhecimento sobre cobrança de dívidas que os empresários 
individuais, podendo valer a pena contratar uma se o número 
de contas a receber em aberto o justificar. 
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2. NUNCA COMPRE DEMAIS 
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Você já começou o mês com a melhor das intenções para 
economizar dinheiro - comprando apenas o que precisa para o 
seu negócio e, então, apesar de seus melhores esforços, 
simplesmente parece acontecer o pior. Antes que você 
perceba, você já gastou mais dinheiro do que gostaria. Não se 
culpe, isso acontece com muitos de nós, então, antes que você 
receba seu próximo boleto e se pergunte como parar de 
desperdiçar dinheiro, abaixo trarei algumas dicas para você.  
 
Compre apenas a diferença da Margem ou Markup 
 
Margem de lucro e markup são termos contábeis separados 
que usam os mesmos dados e analisam a mesma transação, 
mas mostram informações diferentes. Tanto a margem de 
lucro quanto o Markup usam receita e custos como parte de 
seus cálculos. A principal diferença entre os dois é que a 

margem de lucro se refere às vendas menos o custo dos bens 
vendidos, enquanto o Markup é o valor pelo qual o custo de 
um bem é aumentado para chegar ao preço de venda final. 
 
Com base nos valores encontrados, procure se manter 
limitado as compras neste patamar. Comprar estritamente 
aquilo que as Margens irão dar condição de pagamento. 
 
Mas, tome cuidado, este é um parâmetro a ser adotado, mas 
ele precisa ser muito bem monitorado. Saber o quanto se 
pode assumir em dívidas é um dos princípios para que se 
tenha bons resultados nas sobras de Dinheiro, pois se comprar 
demais, e vender de menos, irá faltar recursos para os 
pagamentos, e isto talvez possa ser o começo dos problemas 
Financeiros da sua Empresa. 
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O orçamento é tão importante, mas tão difícil de desenvolver 
como um hábito. 
 
Você pode calcular fielmente os números uma vez por mês, 
apenas para descobrir que está gastando mais do que 
planejou. É por isso que dividir seu orçamento mensal em um 
orçamento semanal pode ser muito útil. 
 
Embora seja verdade, muitas das despesas recorrem 
mensalmente; a maioria dessas despesas, como aluguel e 
salários, é fixa. 
 
A menos que sua Empresa realmente tenha um déficit de 
renda e não ganhe o suficiente para cobrir suas contas 
mensais, não são esses custos fixos que estouram seu 
orçamento - são os gastos variáveis, às vezes irrestritos, como 
remessas, taxas de cartão de crédito e embalagens, entre 
outras ações esporádicas que acabam acontecendo durante o 
mês, como uma ação de Marketing inesperada que aparenta 

ser a salvação da lavoura, mas que no final não ajudou em 
nada na geração de recursos no período. 
 
Às vezes, dividir as despesas fixas mensais em quantias 
semanais pode ser um pouco chato, mas fazer isso pode ser 
um bom exercício para ver para onde o seu dinheiro 
realmente vai. Se você recebe o pagamento de seus Clientes 
de forma semanal ou quinzenalmente, dividir as contas 
mensais em valores semanais também pode ajudá-lo a separar 
fundos de cada contracheque para ir aonde deveriam. 
 
Também tome cuidado com as vendas sazonais, 
principalmente se sua Empresa tiver este tipo de recorrência 
mensal, ou seja, as vendas nos primeiros 10 dias do mês forem 
maiores do que as vendas do restante do mês. Isto irá com 
certeza criar deficiência em seu caixa, sendo necessário um 
cuidado maior na elaboração do seu orçamento e 
consequentemente alinhar para que não se tenha 
necessidades extras, como recorrer a bancos para 
empréstimos ou usar os limites de cartão de crédito.  
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3. REDUZA AS DESPESAS FIXAS 
 

Mesmo com tecnologia e ferramentas de marketing mais 
baratas, administrar uma empresa custa dinheiro e esses 
custos aumentam regularmente. Para ajudar a manter seus 
lucros altos, você precisa controlar as despesas. Aqui estão 4 
maneiras para reduzir seus custos comerciais e melhorar seus 
resultados financeiros.  
 
a) Reduza seus custos de aluguel 

 

Dependendo da situação dos imóveis comerciais em sua área, 
você pode aproveitar as vantagens dos preços baixos de 
espaço de escritório para mudar seu negócio para áreas mais 
baratas ou negociar com o proprietário existente para 
melhores termos de aluguel. 
 
Melhor ainda, se você realmente não precisa administrar seu 
negócio em instalações comerciais, por que não operar em  
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casa ou usar o celular? Por exemplo, muitas das empresas de 
conserto de tecnologia desistiram de tentar competir com 
grandes lojas que vendem equipamentos de informática e 
agora operam serviços de tecnologia móvel que oferecem 
vendas, consertos e aulas particulares de computadores 
domésticos. Negócios como encanamento e eletricidade e 
serviços como contabilidade são candidatos ideais para 
negócios domésticos / móveis. 
 
Além de economizar espaço no escritório, operar sua empresa 
em casa pode economizar dinheiro em seguros, impostos 
comerciais e serviços públicos. No entanto, se você está 
pensando em se converter ou começar um negócio baseado 
em casa, algumas pesquisas preliminares são necessárias. 
Pode haver zoneamento ou outras questões do estatuto local 
que impeçam essas atividades em sua vizinhança. Há também 
outras considerações, como o quanto sua família deseja viver 
com uma empresa todos os dias. 
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b) Corte os custos de pessoal  

 
Use membros da família em sua empresa sempre que possível. 
Seu cônjuge pode estar disposto a assumir as 
responsabilidades de sua empresa, poupando-lhe assim as 
despesas de contratar outra pessoa para fazê-lo. 
 
Se você tem filhos na idade apropriada, por que não  
envolvê-los em seus negócios sempre que possível? Aprender 
sobre negócios é uma excelente experiência para os jovens e 
mantém o dinheiro na família.  
 
Você tem um millennial desempregado morando em seu 
porão com um diploma em estudos de gênero e sem 
emprego? Empregue-os em seu negócio e dê-lhes uma valiosa 
experiência de trabalho, além de aumentar sua auto-estima.  
 
Dependendo do seu negócio, outra forma de economizar nas 
despesas dos funcionários é contratar trabalhadores 
terceirizados, autônomos ou sazonais, o que economiza em 
impostos e outras despesas relacionadas aos funcionários. 
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Apenas certifique-se de seguir as diretrizes do IRS sobre o que 
constitui um trabalhador contratado versus um empregado. 
 
c) Corte os custos com publicidade 

 

Com mais clientes em potencial online do que nunca, a 
publicidade não precisa ser cara. Comece construindo uma 
presença online criando um site e usando a mídia social para 
atingir seu mercado. O e-mail é outra solução de marketing de 
baixo custo altamente eficaz. Você pode enviar notícias, 
descontos, dicas e outras informações para criar 
relacionamento e manter o mercado informado sobre o seu 
negócio. 
 
A publicidade é gratuita e é uma ótima maneira de aumentar 
sua credibilidade. Outras ótimas opções gratuitas e de baixo 
custo incluem ligações frias, pedir referências e sempre levar 
cartões de visita. 
 
Transforme seus melhores clientes em sua equipe de vendas, 
iniciando um programa de recompensa ou embaixador da 
marca. Deixe seus clientes satisfeitos comercializarem para 
você!
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d) Corte os custos com a energia                                                                                                                                                                 09 

 

Existem muitos sistemas caros de gerenciamento de energia 
no varejo no mercado hoje. Mas quando você está 
enfrentando o clima de varejo extremamente competitivo e as 
margens de lucro apertadas, provavelmente está querendo 
reduzir os custos.  
 
A economia de energia não precisa ser uma proposta cara. 
Existem algumas medidas de bom senso para economia de 
energia que você pode adotar e que produzirão resultados 
significativos, como desligar as luzes quando não estiverem 
em uso e aproveitar a iluminação natural quando possível, 
abrindo sempre persianas e cortinas. 
 
Outra forma de economizar dinheiro com eletricidade é 
diminuir o uso de ar condicionado, porque é um dos maiores 

consumidores de eletricidade. Quanto mais o sistema 
funciona, mais energia ele precisa, portanto, você deve fazer 
tudo o que puder para mantê-lo funcionando sem problemas. 
 
Deixar as aberturas de ventilação abertas para maximizar o 
fluxo de ar (não vai economizar dinheiro para fechá-las de 
qualquer maneira, ao contrário da crença popular) e limpar ou 
trocar os filtros regularmente tem o impacto mais perceptível 
na eficiência do seu sistema. 
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5. CONCILIAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO  

 
A conciliação de cartão de crédito é o processo de garantir que 
as transações feitas com cartões de crédito correspondam às 
transações que aparecem nos extratos de pagamentos das 
operadoras, e que estão sendo creditadas na conta da 
Empresa. 
 
Como a maioria dos processos de conciliação de contas, é 
como verificamos se as transações em ambos os lados estão 
completas, corretas e válidas. A conciliação é uma parte 
essencial do processo de fechamento e é como garantimos a 
integridade de nossos registros. 
 
Quais são os dois tipos de conciliação?  
Conforme mencionado acima, as transações de cartão de 
crédito impactam tanto o lado das despesas quanto o lado da 
receita, o que significa que temos dois tipos de conciliações.  
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a) Extratos de cartão de crédito: Este é o lado das despesas. 

Os pagamentos que sua organização faz por bens ou 

serviços com cartões de crédito são conciliados usando seus 

extratos mensais de cartão de crédito. Se sua organização 

emite cartões de crédito para executivos, gerentes ou 

outros membros da equipe, cada um deles deve ser 

conciliado.  

 
b) Serviços de comércio de cartão de crédito: Este é o lado da 

receita. Quando um cliente lhe paga com cartão de crédito, 

esse pagamento é processado por meio de seu provedor de 

conta comercial, que atua como um intermediário entre o 

terminal do ponto de venda onde ocorre a transação até ser 

creditada na conta bancária da sua Empresa. Conciliar essas 

transações é um pouco mais complicado do que conciliar o 

lado das despesas, mas com alguns ajustes, certamente é 

possível.  
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Por que a reconciliação é importante?  
 
Os bancos e os processadores de cartão de crédito podem 
cometer erros. Você não pode confiar que suas afirmações 
estejam 100% corretas todas as vezes. Ocasionalmente, as 
coisas dão errado nesses processos; portanto, você precisa ter 
certeza de que as transações em seu final correspondem ao 
que aparece nos créditos bancários. Posso garantir que seus 
auditores vão querer ver seus relatórios de conciliação.  
 
A fraude é o principal motivo para uma conciliação regular. 
Embora os bancos e empresas de cartão de crédito utilizem 
cada vez mais inteligência artificial e aprendizado de máquina 
para detectar fraudes, o sistema ainda não é perfeito, então, 
conferir é melhor do que remedear.  
 
Como fazer a reconciliação de cartão de crédito? 
 

Ambos os tipos de conciliação de cartão de crédito usam o 
mesmo processo básico: verificar as transações em um extrato  
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ou de um download com as transações em seus registros 
financeiros. Vamos começar conciliando os extratos do cartão 
de crédito porque é mais simples.  
 
Conciliando as vendas em cartão de crédito 
 

Conciliar suas vendas em Cartão é um pouco mais complicado 
devido ao volume de transações existentes, e muitas vezes 
também ao número de máquinas de cartão utilizadas na 
Empresa. 
 
As operadoras de cartão de crédito cobram uma taxa por cada 
transação, que podem deduzir do valor depositado em sua 
conta bancária. Isso significa que os valores das transações de 
seus relatórios de vendas não corresponderão aos depósitos 
bancários. Uma prática recomendada é fazer a conciliação 
através de sistemas automatizado, o que irá garantir a 
integridade das informações transacionadas na venda e no 
recebimento (crédito do valor na conta da Empresa). 
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Outra coisa que torna a conciliação das transações da conta da 
Empresa complicada é que as transações de vendas aparecem 
em detalhes, mas os depósitos bancários são montantes 
globais. Às vezes, esses valores globais correspondem ao total 
das vendas de cartão de crédito em um determinado dia, mas, 
na maioria das vezes, há diferenças de tempo. Você pode 
receber o dinheiro por uma venda com cartão de crédito 
alguns dias depois que o cliente fizer o pagamento, 
dependendo de como a operadora lidar com a transação. Se  
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você tiver um grande volume de vendas passando pelas 
maquinas de cartão de crédito, sua equipe Financeira irá 
precisar conciliar essas transações diariamente.  
 
Ainda estamos longe de se afastar completamente do fluxo de 
caixa, mas estamos claramente caminhando nessa direção. 
Entender como conciliar essas transações ajudará seu 
Financeiro a garantir que os valores creditados de sua 
empresa estejam corretos e a protegê-lo de fraudes.  
 

 
  



 

COMO FAZER SOBRAR DINHEIRO NA EMPRESA DE VAREJO                                                             

 
6. CRIE UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO                                                                                                                                                                            13 

 

O processo de planejamento financeiro nos negócios é 
projetado para prever os resultados financeiros futuros e 
determinar a melhor forma de usar os recursos financeiros da 
empresa na busca dos objetivos de curto e longo prazo da 
organização. Como o planejamento envolve olhar bem para o 
futuro, é um processo de pensamento altamente criativo e 
também analítico. 
 
As empresas que fazem um esforço concentrado no 
planejamento financeiro podem aumentar suas receitas em 
um ritmo mais acelerado do que as organizações que têm um 
processo de planejamento ineficiente. O planejamento 
financeiro fornece a lógica numérica para a tomada de 
decisões. Mostra onde a Empresa deve concentrar seus 
recursos para obter o máximo de eficácia na criação de 
receitas e no gerenciamento de custos. A gestão financeira 
eficiente permite que mais fundos estejam disponíveis para 

marketing, expansão das operações e desenvolvimento de 
produtos, o que, por sua vez, traz mais crescimento. 
 
O planejamento estratégico determina o curso de ação que a 
Empresa tomará: as tarefas programadas para serem 
realizadas, bem como quem é responsável por sua execução 
no prazo. O planejamento financeiro pega as ações descritas 
no plano estratégico e as converte em resultados. O plano 
financeiro mostra as receitas projetadas como resultado da 
implementação das estratégias e os gastos necessários para 
implementar as etapas da ação. A alta administração e o 
pessoal de marketing e operações estão fortemente 
envolvidos no processo de planejamento estratégico. Seus 
esforços devem ser coordenados com os da equipe financeira 
encarregada de preparar o plano financeiro. 
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Planejamento de compras 
 
Todas as compras feitas por meio da empresa, especialmente 
compras grandes, devem ter diretrizes detalhadas no plano de 
negócios. Isso determinará quais compras serão feitas em 
dinheiro, por uma linha de crédito ou com um cartão de 
crédito. Esta estratégia também irá delinear o aproveitamento 
das condições dos fornecedores. Por exemplo, se um 
fornecedor oferece prazos de 45 dias, a empresa vai esperar 
até o final do prazo para fazer o pagamento. Além disso, a 
estratégia de compras deve especificar se a aprovação é 
necessária por um gerente ou diretor para compras acima de 
um determinado valor. 
 
Definir data de pagamento das despesas 
 

Você não pode criar um plano financeiro sem saber para onde 
seu dinheiro está indo diariamente. Documentá-lo o ajudará a 
ver quanto você precisa a cada mês para as necessidades, 
quanto pode sobrar para economizar e investir e até mesmo 
onde você pode cortar um pouco (ou muito). 
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Uma maneira de fazer isso é folheando sua conta corrente e 
extratos de cartão de crédito. Coletivamente, eles devem ser 
um histórico bastante completo de seus gastos. Se suas 
despesas variam muito sazonalmente, é melhor percorrer um 
ano inteiro, contar todas as despesas em cada categoria e, em 
seguida, dividir por 12 para obter uma estimativa mensal 
média de seus gastos. Dessa forma, você não vai subestimar 
ou superestimar o que gasta com serviços públicos, nem se 
esquecer de contabilizar as despesas extras com Férias, 
Décimo Terceiro e outras despesas que acabam passando 
despercebidas. 
 
Ao examinar seus próprios registros financeiros, suas 
categorias de gastos se destacarão.  
 
Depois de somar todos esses números por um ano e depois 
dividir por 12, você saberá exatamente qual foi o seu fluxo de 
caixa. 
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Você nem sempre precisa fazer mudanças drásticas em seus 
negócios para melhorar significativamente seus resultados 
financeiros. Como mostramos aqui, às vezes reduzir as 
despesas fixas ou um telefonema para aquele cliente 
inadimplente pode abrir caminho para margens mais amplas. 
 
Então, coloque em prática pequenas ações diariamente, e faça 
com que elas se tornem hábitos ou processos em sua 

Empresa. Nada, mas nada deve ser deixado de lado, achando 
que tudo se resolva sozinho ou que não tem a devida 
importância que pareça ter. 
 
Mãos à obra para fazer sobrar dinheiro na sua Empresa? 
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