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Há tempos - e cada vez 
mais -, conceder cré-
dito não é uma op-

ção, mas uma condição para 
garantir vendas e a satisfa-
ção dos clientes. As opções 
são variadas, desde o tradi-
cional carnê, passando pe-
lo controverso cheque pré-
datado, pelo seleto cartão 
de loja e pelo ainda pou-
co utilizado cartão de dé-
bito parcelado, até o cômo-
do cartão de crédito. Neste 
contexto, quanto mais ferra-
mentas forem oferecidas ao 
cliente, melhor. Como afir-
ma o economista da Serasa 
Experian, Carlos Henrique 
de Almeida, “a concessão de 
crédito aumenta a perspec-
tiva de venda”. 

O que o lojista não pode 
perder de vista é que a con-
cessão de crédito está vin-
culada ao risco de não rece-
ber o pagamento. Ao avaliar 
quais ferramentas serão dis-
ponibilizadas é preciso pon-
derar o risco que se está 

Concessão de 
crédito exige 
cuidados
Vendas a prazo estão vinculadas ao risco de não 
receber o pagamento, por isso é preciso atenção 
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disposto a correr. Por isso, 
todo cuidado é pouco na 
hora de fazer uma avaliação 
de crédito. 

Como explica o pro-
fessor de Finanças da PUC 
Campinas/SP, Eli Borocho-
vicius, conhecendo o passa-
do do seu credor, o risco é 
minimizado. Ou seja, a con-

firmação dos dados cadas-
trais é a forma mais simples e 
rápida para a análise de cré-
dito. Ter ao menos dois do-
cumentos com fotos permi-
te mais confiabilidade. Além 
disso, é importante que o lo-
jista tenha acesso à consul-
ta aos órgãos de proteção ao 
crédito. Página 4

As empresas interessadas 
têm até o dia 27 de fevereiro 
para se inscrever no 10º Prêmio 
Lançamentos Fimec. Este ano, a 
novidade são as novas subcate-
gorias: Produto Químico para 
Calçados e Produto Químico 

para Couro. 
A entrega 
será no dia 
12 de mar-

ço, primeiro 
dia da Fimec, 

em Novo Ham-
burgo/RS. Pági-

na 13

Prêmio 
Lançamentos 
Fimec inscreve 
até o dia 27

PREMIAÇÃO

De 26 a 28 de fevereiro 
ocorre a 12ª edição da Feno-
va - Feira de Calçados de No-
va Serrana. Pela primeira vez, 
a mostra será realizada na ca-
pital mineira, Belo Horizonte. 
Serão cerca de 300 marcas ex-
pondo seus lançamentos para 
o inverno 2013. A expectati-
va dos expositores é grande, 
principalmente quanto à vi-
sitação, já que são esperados 
cerca de 30 mil visitantes pro-
fissionais. Página 5

Fenova é 
realizada pela 
primeira vez em 
Belo Horizonte

FEIRA

Calçados 
para o 
inverno

Prontos para emplacar 
as vitrines no inverno 2013, 
os calçados brasileiros tra-
zem as principais tendên-
cias da estação personifica-
das em materiais, adornos, 
estampas e referências cultu-
rais. O Exclusivo conversou 
com estilistas conhecedores 
dessas grandes inspirações 
e mostra as tendências da 
temporada fria. Página 9
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Exclusivo Couro traz as peles para o inverno 2014. Encartado
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Embora o sonho de qual-
quer lojista seja efetuar 
100% das vendas à vis-

ta e ver o dinheiro entrar em 
caixa no momento em que o 
produto sai da loja, não é esta 
a realidade no varejo brasileiro. 
Conceder crédito é indispensá-
vel para garantir vendas e a sa-
tisfação dos clientes. As opções 
são variadas, desde o tradicio-
nal carnê até cartões de crédito. 
A afirmação do economista da 
Serasa Experian, Carlos Henri-
que de Almeida, de que “a con-
cessão de crédito aumenta a 
perspectiva de venda” sintetiza 
a importância do tema. 

Como é sabido - mas mui-
tas vezes esquecido -, no en-
tanto, a concessão de crédito 
está vinculada ao risco de não 
receber o pagamento. Por isso, 
todo cuidado é pouco na hora 
de fazer uma avaliação de cré-
dito. Como explica o professor 
de Finanças da PUC Campinas 
(SP), Eli Borochovicius, os ris-
cos de inadimplência de obri-
gações são contratualmente as-
sumidos pelo devedor. 

Sem garantias
Como as negociações no 

varejo exigem rapidez na to-
mada de decisão e não é possí-
vel exigir garantias como meio 
de salvaguarda, o processo gera 
riscos maiores do que o crédi-
to concedido a pessoa jurídica, 
por exemplo. Ainda mais por-
que os clientes não chegam nas 

Saiba maiS

Vendas a prazo são uma realidade no Brasil e as opções vão 
desde o tradicional carnê até os cartões de crédito 

Conceder crédito 
exige cuidados Cartão de crédito – Considerado o método mais segu-

ro para o lojista e indicado para quem não quer correr riscos, 
pois transfere o risco para uma operadora. As taxas variam de 
acordo com as operadoras de cartões de crédito.

Cheque pré-datado – Borochovicius lembra que trata-se 
de uma ferramenta não reconhecida pelo mercado financeiro 

e que sequer pode ser considerado como promessa 
de pagamento. Ele recomenda que, se for aceitá-
lo, o lojista deve verificar o nome do correntista e 
checar com os documentos que apresentem foto-
grafia, assim como os números do RG e do CPF. 
É possível também checar se a conta é muito no-
va e ainda verificar junto ao banco se o correntis-
ta realmente possui conta na agência. Almeida de-
fende que o lojista não pode discriminar nenhum 
meio de pagamento e considera o cheque pré-da-
tado mais recomendado para quem está capitali-
zado. No entanto, alerta para que não seja pedido 
apenas um documento. “É uma venda financiada 
e precisa de análise de crédito”, diz, acrescentando 
que ainda cerca de 1 bilhão de cheques são com-
pensados por ano no Brasil. “É mais utilizado por 
aquele cliente avesso ao cartão de crédito por achar 

que perderá o controle dos gastos”, avalia Almeida. 

Carnê – Ainda são considerados uma realidade no comér-
cio e não representam garantia de recebimento já que o risco 
de inadimplência é do lojista. Mas eles podem ser protesta-
dos, caso o lojista contrate esta modalidade junto ao seu ban-
co. Além disso, os títulos podem ser facilmente descontados a 
taxas interessantes no banco, facilitando o capital de giro.

Cartão de débito parcelado – Nesta modalidade, que é 
pouco difundida, o varejista recebe o valor à vista e o banco, 
sob contrato, antecipa o pagamento.

Cartão de loja – Utilizado, em geral, por grandes redes. As 
taxas de juros cobradas por essas lojas costumam ser altas, já 
que os encargos financeiros incidentes nas operações de cré-
dito não são regulados. A vantagem desses cartões de bandei-
ra própria (private label) para o cliente é a rapidez na liberação 
do crédito e isenção de tarifa da administradora. Para o lojista 
o gerenciamento de informações é facilitado e permite maior 
fidelização do cliente, cuja marca fica estampada em seu car-
tão, além de facilitar possíveis ações de marketing, uma vez 
que os cadastros dos clientes e as informações de comporta-
mento de consumo ficam à disposição.

Modalidades 
disponíveis

lojas munidos de documentos 
que comprovem a sua credibi-
lidade financeira.

“Normalmente, a análise 
de crédito começa pelo bom 
vendedor, que em uma con-
versa inicial consegue identi-
ficar o motivo da compra do 
calçado”, diz Borochovicius. 
Ele afirma que, considerando 
o objetivo do cliente, é razo-
ável que o tipo do calçado es-
colhido, o volume adquirido e 
a forma de pagamento estejam 
em sintonia com o propósito 
inicial. “Qualquer discrepân-
cia deve ser motivo de maio-
res cuidados”, indica. 

Ele sugere que os lojistas 
treinem seus vendedores e, 
em caso de remuneração co-
missionada, que seja feita pe-
lo regime de caixa para evitar 
vendas financeiramente mal 
sucedidas. “Pode parecer tra-
balhoso, mas os sistemas ho-
je estão preparados para um 
gerenciamento eficaz no pa-
gamento de comissões”, ga-
rante.

A confirmação dos dados 
cadastrais é a forma mais sim-
ples e rápida para a análise de 
crédito. Ter ao menos dois do-
cumentos com fotos permi-
te mais confiabilidade. Além 
disso, é importante que o lojis-
ta tenha acesso à consulta aos 
órgãos de proteção ao crédi-
to. “Conhecendo o passado do 
seu credor, o risco é minimiza-
do”, pondera Borochovicius.

Fluxo de caixa
Quando o empreendimen-

to oferece crédito próprio, é 
preciso conhecer o ciclo opera-
cional do negócio, ou seja, pra-
zo médio de pagamento, prazo 
médio de recebimento e prazo 
médio de estocagem. Para que 
haja um bom gerenciamento 
do fluxo de caixa é razoável 
que o prazo médio de recebi-
mento seja menor que o pra-
zo médio de pagamento. Caso 
isso não ocorra, o lojista esta-
rá financiando o seu cliente, o 
que é chamado de necessidade 
de capital de giro.

A saída é recorrer aos ban-
cos, buscando parceria. Para 
evitar distorções financeiras, 
recomenda-se muita atenção 
nas taxas cobradas, que neces-
sariamente precisam ser repas-
sadas aos clientes.

Borochovicius alerta que 
vender mais não significa ven-

der melhor. E afirma que às ve-
zes é melhor perder vendas a 
prazo que dificultarão o ciclo 
financeiro da empresa. 

Juros
Embora vender a prazo pe-

lo mesmo preço à vista pos-
sa parecer uma boa estratégia 
de marketing, a medida não 
faz sentido do ponto de vis-
ta financeiro. Quanto maior 
o tempo para recebimento, 
maior deve ser o preço, pois 
os juros correm em progres-
são geométrica, de forma ex-
ponencial.

Para Borochovicius, é ra-
zoável que o lojista embuta o 
risco de inadimplência em sua 
taxa de juros. Também é preci-
so ficar de olho nos juros pra-
ticados pelo mercado e jamais 
financiar o cliente com taxas 
menores do que as que estão 
sendo pagas aos bancos.
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