
Reduza o calote 
 
No varejo a inadimplência é um fantasma sempre. Mas dá para conviver com ela 
 

 

SOLANGE PEREIRA, da My Belly: cartão de crédito como forma de ampliar as vendas e controlar as perdas. 
  
Que jogue a primeira pedra o empresário que nunca teve problemas com inadimplência. Não a 
dele, a de clientes. Especialmente aqueles que atuam no comércio varejista. Está provado que 
vender a prazo é uma necessidade. Afinal, é muito pequeno o número de consumidores que nunca 
faz ou prefere não fazer compras a crédito. Mas, na ânsia de vender mais, é comum o lojista 
adotar estratégias de concessão de crédito que extrapolam o limite da segurança operacional do 
negócio. Por exemplo, prazos de pagamento muito amplos e análises cadastrais insuficientes ou 
inexistentes. O resultado é um só: aumento substancial do risco de calote. 
 
Em um momento como o atual, de modesta atividade econômica, juros elevados e renda real em 
queda, é no mínimo imprudente fazer vista grossa para o perigo que tais políticas trazem. 'Entre 
as coisas que os empresários nunca devem deixar de fazer está o monitoramento da 
inadimplência', diz Elcio Anibal de Lucca, presidente da Serasa S.A., uma das maiores empresas 
de análises e informações econômico-financeiras e cadastrais do mundo. 'Quando o assunto é 
inadimplência, a grande chave é o monitoramento do risco', ratifica Luiz Fernando Biasetto, sócio 
da Gouvêa de Souza & MD Desenvolvimento Empresarial, consultoria especializada em varejo. 
 
Na linguagem dos especialistas, monitorar quer dizer ficar dentro de uma faixa de perdas 
aceitável, pois, no varejo, perdas são inerentes ao negócio. O desafio está em acertar a 
calibragem dessas perdas. 'A grande jogada é alcançar o equilíbrio entre a flexibilidade da política 
de venda a crédito, visando a aumentar os ganhos numa proporção maior do que as perdas', 
ensina Biasetto. Como se consegue isso? Por meio de sistemas de acompanhamento e avaliação 
do risco. Por exemplo, os oferecidos pela Serasa, que verificam informações sobre pessoas físicas 
e a emissão de cheques, e a adoção de serviços de financeiras e administradoras de cartões de 
crédito. Mas há um porém. 
 
Apesar de eficazes e usados pela maioria dos comerciantes brasileiros, esses não são sistemas 
adequados a todo o tipo de estabelecimento varejista. 'É preciso analisar a taxa de inadimplência 
e comparar com os custos de adoção dos serviços. Se as perdas decorrentes da inadimplência 
forem menores do que os custos, então não é interessante adotá-los', diz o economista Marcel 
Solimeo, diretor do Instituto de Economia da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), entidade 
que oferece serviços como o SCPC e o UseCheque. 
 



Analisada sob o ponto de vista exclusivamente financeiro, a afirmação de Solimeo é correta. Mas, 
do ponto de vista comercial, é preciso observar outros fatores, como o volume de vendas que o 
lojista terá se oferecer várias opções de pagamento para seus clientes (veja o quadro 'A melhor 
solução'). Solange Pereira, gerente geral da My Belly, loja especializada em roupas para 
gestantes, de São Paulo, fez essa conta e concluiu que o mais interessante era a loja aceitar todos 
os cartões de crédito - Visa, Credicard/Mastercard, Diners e Amex. 'É venda garantida', diz 
Solange. 
 
A inadimplência da My Belly é baixa, menos de 2% das vendas mensais, que somam cerca de R$ 
100 mil, mas o valor médio das compras e o número de clientes compensam os 4,5% de taxa de 
administração que paga às administradoras, mais o aluguel mensal de R$ 144 por duas 
maquinetas POS. 'E não há repasse algum para os preços', garante. A Artigiano, que fabrica e 
comercializa móveis sob medida para cozinhas, aponta outro motivo para adotar os cartões. 'A 
grande vantagem é que recebemos no ato, logo depois da aprovação do crédito', diz Ana Paula 
Faria de Almeida, uma das três sócias da Artigiano. Seja qual for a solução adotada, é sempre 
bom lembrar que, quanto maior o prazo, maior o risco, o que exigirá rígido controle sobre o 
crédito. 
 

A MELHOR SOLUÇÃO  
As ferramentas mais utilizadas para a redução do risco da 
inadimplência no varejo  

Cartões de crédito Financeiras Serviços de 
consulta 

Taxas 

De administração: 2,5% 
a 5% sobre o valor de 
cada venda. Percentuais 
variam conforme o risco 
apresentado pelo 
negócio e o volume de 
operações. 

Não cobram 

Variam conforme o 
tipo de serviço 
contratado e o 
volume de consultas 
diárias, entre outros 
fatores. Quanto 
maior o número de 
consultas, menor 
será o custo 
unitário. 

Vantagens 
Redução ou quase 
eliminação das perdas; 
agiliza a venda; 
contribui para a 
captação de clientes; o 
lojista pode negociar a 
antecipação dos 
recebíveis com as 
próprias 
administradoras de 
cartões e também com 
o banco onde são 
depositados os créditos 
do plástico. E, 
dependendo do 
relacionamento que o 
estabelecimento 

Para operações de 
CDC sem 
interveniência do 
lojista, em que a 
financeira se 
encarrega de todo o 
processo de concessão 
do crédito, há redução 
de perdas; elimina-se 
a necessidade de a 
loja ter uma estrutura 
de crédito ou de 
cobrança; é possível, 
segundo negociações, 
que o comerciante 
receba à vista o valor 
do bem vendido a 

O lojista pode obter, 
numa única 
consulta, grande 
quantidade de 
informações sobre 
pessoas físicas, 
como dados 
cadastrais, hábitos 
de pagamento, se 
tem ou não fundos 
e, ainda, a 
classificação 
(scoring) do risco 
que o cliente 
oferece. A partir 
desse conjunto de 
informações, o 



comercial tem com a 
administradora, as 
taxas poderão ser 
melhores do que as 
cobradas pelos bancos. 

prazo, descontadas as 
taxas de juros 
cobradas pela 
financeira; o lojista 
pode, fora da data 
previamente 
contratada, antecipar 
seus recebimentos 
descontando-se o 
custo do dinheiro no 
período. 

lojista tem melhores 
condições de 
estabelecer limites 
de crédito, número 
de prestações e 
taxas de juros. 

Desvantagens 

Taxas de administração 
são altas e há, ainda, o 
custo do aluguel das 
maquinetas (POS), hoje 
de R$ 50 a R$ 80 por 
mês, conforme o 
estágio de automação 
comercial do 
empreendimento. 

Taxas de juros e 
prazos de pagamento 
são definidos pela 
financeira, fato que 
pode reduzir a 
competitividade do 
lojista. Se as 
exigências para a 
aprovação do crédito 
forem muito rígidas, a 
captação de clientes 
será mais difícil. 

Deixa de ser 
interessante se a 
inadimplência for 
menor do que o 
custo de aquisição 
do serviço. 
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