Formas de pagamento:
como ampliar as
vendas sem prejudicar
seu negócio
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Introdução
Você já pensou no quanto as formas de pagamento
oferecidas pela sua empresa influenciam a decisão de
compra dos consumidores? E que algumas modalidades
podem até ser negativas devido ao aumento da
inadimplência? Equilibrar esses dois lados é preciso,
mas nem sempre parece fácil achar o caminho para isso.
A melhor alternativa é oferecer diferentes formas de
pagamento, mas sem prejudicar seu negócio. Como
fazer isso? É o que vamos mostrar neste material.
Aqui, falamos sobre a importância de diversificar as
formas de pagamento, quais são as mais utilizadas,
como escolher as melhores para o seu negócio e de que
maneira chegar a esse equilíbrio que mencionamos.
Gostou? Siga em frente e boa leitura!
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Qual é a importância de diversificar as formas
de pagamento na sua empresa?

QUAL É A IMPORTÂNCIA DE DIVERSIFICAR AS
FORMAS DE PAGAMENTO NA SUA EMPRESA?

Há clientes que preferem pagar tudo à vista. Também existem aqueles
que optam pelo cartão de crédito. Enquanto isso, outros preferem fazer

CAPACIDADE DE ATRAÇÃO E ATENDIMENTO
PARA DIFERENTES TIPOS DE CLIENTES

os famosos carnês. Todas essas alternativas são válidas, desde que não
coloquem em risco a saúde do seu negócio.

Muitas vezes, esse item pode ser o fator de desempate para o
consumidor. O motivo é simples: se ele usa cartão de crédito

Diversificar as formas de pagamento é uma estratégia empresarial. Por

e concentra todos os gastos por lá, dificilmente optará por

meio dela, as chances de captar consumidores e fechar negócios cresce.

um negócio que ofereça apenas venda à vista ou em cheque.

Um exemplo: existem pessoas que nunca têm dinheiro no bolso, mas

A diversificação ajuda a obter o retorno sobre o investimento

que são boas pagadoras. Portanto, não vender para elas poderia ser ruim

(ROI) com mais rapidez. Você facilita o pagamento ao cliente

no longo prazo.

e incentiva o consumo e a decisão de compra dele.

Assim, fica claro que diversificar as formas de pagamento tem grande

AUMENTO DAS VENDAS

relevância para a sua estratégia. Deixar de ofertar aquele meio procurado
pelo consumidor pode fazer com que ele adquira o produto ou o serviço

Flexibilizar as formas de pagamento alavanca os resultados

na concorrência — e talvez não volte a fazer negócios com sua empresa.

do seu negócio. Com a atração de mais clientes, crescem
as chances de fechar vendas e elevar o faturamento.

No entanto, existem outros fatores que fazem os clientes se

Essa é uma maneira de reduzir as possibilidades de o

interessarem por formas de pagamento variadas. Veja quais são eles!

consumidor não comprar.
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QUAL É A IMPORTÂNCIA DE DIVERSIFICAR AS
FORMAS DE PAGAMENTO NA SUA EMPRESA?

POTENCIAL DE FIDELIZAÇÃO
Atrair e fechar a venda é importante para encantar o
cliente. Da próxima vez que ele precisar de um produto
comercializado por você, ele provavelmente voltará. Se
você oferecer um bom atendimento e ultrapassar as
expectativas dele, há uma grande possibilidade de ele
fidelizar. Essa é uma etapa fundamental para a retenção.

COMODIDADE E FLEXIBILIDADE
AOS CLIENTES
Disponibilizar várias formas de pagamento é um
modo de trazer comodidade ao cliente. Ele escolhe
a alternativa mais positiva para as finanças dele, ao
mesmo tempo em que tem uma percepção melhor
sobre o grau de flexibilização que sua empresa
oferece. Portanto, é um modo de agregar valor e
gerar satisfação.
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Quais são as formas de pagamento
mais utilizadas por empresas?

QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO
MAIS UTILIZADAS POR EMPRESAS?

Conforme dados do Brazil Payments Guide, o País é
responsável por 38% das vendas eletrônicas em relação a
toda a América Latina.
Apesar disso, o estudo aponta que os brasileiros ainda
gostam de comprar em lojas físicas — e isso representa
uma oportunidade de melhorar o processo de venda
e atrair clientes. As formas de pagamento também
contribuem para esse cenário.
Quando diversificadas, representam uma maneira de
fechar mais negócios. A seguir, conheça as possibilidades
para manter ou implementar na sua empresa.
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QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO
MAIS UTILIZADAS POR EMPRESAS?

CARTÃO DE CRÉDITO
Essa é uma das principais formas de pagamento. Existem mais de 200 milhões de cartões ativos
no Brasil, sendo que 45% são de crédito, segundo levantamento divulgado no site da MercuryMinds.
Uma das vantagens para o cliente é a possibilidade de ele adquirir produtos de valor alto, mesmo
que não tenha dinheiro na carteira ou renda para fazer o pagamento à vista. A aquisição pode ser
paga no rotativo ou de forma parcelada.
Para a empresa, é a oportunidade de evitar a inadimplência. Como a aprovação da compra é feita
na hora, há garantia de recebimento dos valores. No entanto, há a incidência de taxas, que mudam
de acordo com algumas variáveis como:
• valor da receita;

• prazo de recebimento;

• operadora;

• tipo de pagamento.

O cliente ainda pode usar o cartão de crédito para pagar via intermediador e gateway de
pagamento, como PayPal, Cielo e PagSeguro.
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QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO
MAIS UTILIZADAS POR EMPRESAS?

CARTÃO DE DÉBITO

BOLETO BANCÁRIO
O documento de cobrança vem com código de

NEAR FIELD
COMMUNICATION (NFC)

A forma de pagamento eletrônica

barras e informações como favorecido, nome do

funciona como na modalidade à vista,

banco, data de vencimento e valor a ser pago. É

NFC é uma tecnologia recente que

já que o dinheiro é retirado da conta-

uma alternativa popular e que qualquer pessoa

diversifica ainda mais as formas de

corrente do cliente. Aqui, também há

pode usar. Em alguns casos, gera um desconto

pagamento. Funciona via débito ou crédito

vantagens. Como a insuficiência de saldo

entre 5% e 10% devido ao pagamento à vista.

por aproximação de um dispositivo a uma

leva à negativa da operação, você tem

máquina compatível, por exemplo, com a

garantia de recebimento do valor. Para

Para emitir um boleto bancário, é necessário

o cliente, é a oportunidade de pagar à

ter uma conta-corrente. Algumas soluções

vista e com segurança, sem andar com

também permitem a geração de boletos.

Embora ainda pouco comum

dinheiro no bolso.

Não existe inadimplência nesse caso: se o

no Brasil, a opção já existe em

dinheiro não chegar, a compra é cancelada de

alguns estabelecimentos. Exige

modo automático.

certo investimento, mas é uma

Também incidem taxas nessa modalidade,

conexão pelo smartphone.

alternativa interessante para manter

porém elas são mais baixas que no
crédito. O cartão pode ser usado em

Geralmente, a compensação leva dois dias.

a segurança das transações e evitar a

intermediadores e gateways de pagamento.

Assim, o dinheiro é liberado na conta-corrente já

clonagem de cartões.

com o desconto de possíveis taxas.
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QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO
MAIS UTILIZADAS POR EMPRESAS?

TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO BANCÁRIO
As duas modalidades são diferentes, mas têm similaridades.
A transferência ocorre com o pagamento imediato da compra. O processo é feito
por um gateway de pagamento ou intermediador.
O depósito é quando o consumidor repassa os valores por meio de Transferência
Eletrônica Disponível (TED) ou Documento de Ordem de Crédito (DOC).
A TED é válida para quaisquer quantias e compensada em poucos minutos. No
entanto, pode ser feita até 17h. Depois disso, é preciso aguardar o próximo dia útil.
O DOC é um depósito com montante máximo de R$ 4.999,99. A compensação
ocorre no próximo dia útil.
Com essas informações, está na hora de pensar: quais dessas alternativas são
mais interessantes para a sua empresa? A escolha depende de alguns fatores.
Vamos explicar melhor em seguida.
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Como escolher as melhores formas de
pagamento para o seu negócio?

COMO ESCOLHER AS MELHORES FORMAS
DE PAGAMENTO PARA O SEU NEGÓCIO?

Por mais que a diversificação seja uma oportunidade de enriquecer a
experiência dos clientes e fechar negócios, também é preciso pensar em
potenciais prejuízos à empresa.
Para equilibrar esses aspectos, é necessário adotar algumas boas
práticas. As principais estão descritas a seguir!

ENTENDA BEM O PERFIL E O
COMPORTAMENTO DOS CLIENTES
Para começar, entenda quem forma o público-alvo da sua empresa e
quais são as principais preferências dessas pessoas. Há aqueles que
priorizam o desconto recebido em pagamentos à vista, enquanto outros
preferem o máximo de possibilidade de parcelamento.
Entender com quem você negocia é o ideal para tomar uma decisão
inteligente. Se necessário, faça pesquisas e identifique qual é o formato de
pagamento mais usado. Por exemplo, jovens tendem a usar mais o cartão
de crédito, enquanto pessoas maduras costumam escolher os boletos.
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COMO ESCOLHER AS MELHORES FORMAS
DE PAGAMENTO PARA O SEU NEGÓCIO?

ANALISE O QUE É OFERECIDO NO
MERCADO E PELA CONCORRÊNCIA

VERIFIQUE A COBRANÇA DE TAXAS
DE CADA UM DOS MEIOS

Entre as opções oferecidas, observe aquelas já

Por mais que oferecer formas de pagamento diversas

utilizadas pelas outras empresas e as de uso

seja uma boa maneira de atrair e reter clientes, é

comum no seu mercado de atuação. Essa é uma

preciso atentar às taxas cobradas. O percentual pode

forma de conhecer a concorrência e saber o que

variar de 2% a 8%, em média. No entanto, existem

deu certo e errado.

alternativas para diminuir a taxa.

Você deve focar apenas as formas de pagamento

Algumas maquininhas, como são conhecidas, oferecem

que reconhecidamente trazem mais resultados.

planos com taxas menores. Por sua vez, os boletos e

Por exemplo, se um concorrente opta pelo cheque,

o débito online exigem o pagamento de um valor para

você não precisa fazer isso. Esse é um meio já

emissão. Em alguns casos, os primeiros chegam a ser

ultrapassado e que pode implicar riscos ao negócio.

gratuitos — depende da instituição financeira.

Da mesma forma, veja quais são as tendências do

Para definir a melhor alternativa, verifique a

mercado. Os gateways de pagamento, as carteiras

confiabilidade do emissor. É importante pensar na

digitais e o NFC são boas alternativas. São maneiras

relação entre custo e benefício, em vez de atentar

de se destacar e estar à frente da concorrência.

apenas à cobrança.
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COMO ESCOLHER AS MELHORES FORMAS
DE PAGAMENTO PARA O SEU NEGÓCIO?

CONHEÇA O RISCO DE INADIMPLÊNCIA
E OS PRAZOS DE RECEBIMENTO
Informe-se sobre os prazos de recebimento dos

Verifique quais são as alternativas e compare

valores. Bancos, intermediadores de pagamento

diferentes bancos, operadoras de cartão de crédito

e operadoras de cartão de crédito trabalham com

e intermediadores de pagamento. Veja o que se

períodos diversos.

encaixa melhor à sua realidade e avalie o risco
de inadimplência.

O boleto, por exemplo, depende da data de quitação
do cliente e da compensação da instituição

Os cartões de crédito e débito não têm esse

financeira. Geralmente, é de 3 dias úteis. Por sua

problema, porém pode haver fraude. A mesma

vez, o cartão de crédito tem uma aprovação rápida,

coisa ocorre com os boletos. Por isso, atente às

mas o recebimento pode demorar até 30 dias.

possibilidades para evitar desequilíbrios de caixa.

Existem opções para ter o dinheiro em caixa em

Ao analisar esses critérios, há uma chance maior

menos tempo, mas é necessário arcar com a

de fazer boas vendas e beneficiar sua empresa. É

incidência de uma taxa mais alta. O cartão de

o que você deseja, certo? Mostramos como fazer

débito também tem o mesmo padrão, porém os

isso no próximo capítulo.

valores são menores que no crédito.
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Como oferecer diferentes formas de pagamento
sem prejudicar seu negócio?

COMO OFERECER DIFERENTES FORMAS DE
PAGAMENTO SEM PREJUDICAR SEU NEGÓCIO?

Implementar qualquer forma de pagamento exige reflexão. De
um lado, você quer agradar os clientes. De outro, precisa pensar

GARANTA A SEGURANÇA DO PROCESSO
DE COMPRA PARA O CLIENTE

na saúde financeira do negócio. Qual é a melhor maneira de
alcançar o equilíbrio?

Manter a privacidade dos dados é o mínimo que o cliente
espera de uma empresa. Ao mesmo tempo, a segurança evita

A resposta passa por algumas boas práticas, que você pode

a ocorrência de fraudes e ataques virtuais criminosos. Por isso,

conferir na sequência.

invista em proteção das informações.

OFEREÇA UM PROCESSO DE
COMPRA TRANSPARENTE

O ideal é garantir o menor risco possível tanto para você quanto
para os consumidores. Por isso, é importante fazer uma análise
de CPF ou CNPJ, que protege contra fraudes e inadimplência.

Ter uma operação clara para os clientes é fundamental. É

Também é recomendado usar ferramentas de criptografia e

necessário que eles tenham certeza do que foi cobrado para evitar

sistemas em nuvem para evitar vazamentos.

questionamentos e problemas futuros, inclusive pedidos de estorno.
Para você ter uma ideia de como isso é importante, a Pesquisa
Entenda como funciona cada etapa e se certifique de que o

Global de Identidade e Fraude 2020 indica que 57% das empresas

consumidor saiba quando o pagamento está pendente, se ele foi

sinalizam problemas por fraude na abertura e aquisição de contas.

processado com êxito e se o valor está adequado ao produto ou

Além disso, 88% dos consumidores relatam que sua percepção

serviço adquirido.

sobre o negócio melhora quando há investimento em segurança.
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COMO OFERECER DIFERENTES FORMAS DE
PAGAMENTO SEM PREJUDICAR SEU NEGÓCIO?

FAÇA O CONTROLE DE
INADIMPLÊNCIA
Evitar a falta de pagamento em um

Além de usar a tecnologia a seu favor, é

• escolher o meio adequado para entrar

importante adotar outras boas práticas.

em contato, sem invadir o espaço

Entre elas estão:

do cliente;

cenário de elevação da inadimplência
pode ser complicado. É preciso ter

• assumir uma abordagem respeitosa

• facilitar o pagamento, por meio de

cuidados extras. Em janeiro de 2020,

com quem já está inadimplente, a fim

diferentes formas, como mostramos

o número de devedores no Brasil

de recuperar esse cliente e seguir as

neste material;

cresceu 2,6% e chegou a 63,8 milhões

determinações do Código de Defesa do

de pessoas, segundo dados da

Consumidor (CDC);

soluções especializadas em cobrança,

Serasa Experian.
• oferecer vantagens para os
Para fazer esse controle, é necessário

pagamentos em dia, como

contar com ferramentas de análise do

um desconto ou bônus na

histórico de pagamentos do cliente e

próxima aquisição;

de sua reputação atual. Com soluções
especializadas, você consulta o CPF

• ter uma equipe bem treinada e
para evitar problemas no contato
com o consumidor.
Lembre-se ainda de entender os motivos
que causaram o atraso. Muitas vezes, o

• negociar, para mostrar a quem

cliente tem um histórico de bom pagador,

ou o CNPJ do cliente e obtém mais

deve que existem possibilidades de

mas enfrentou algum problema financeiro

informações sobre possíveis dívidas.

quitar o débito;

pontual que gerou a inadimplência.
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COMO OFERECER DIFERENTES FORMAS DE
PAGAMENTO SEM PREJUDICAR SEU NEGÓCIO?

TENHA UMA POLÍTICA
DE CRÉDITO SÓLIDA
Criar esse documento significa definir os

Por exemplo, se o Brasil está em crise,

critérios a seguir em todas as operações

mesmo que o cliente seja um bom

de vendas a prazo. Cada empresa deverá

pagador, é necessário se precaver, pois

adotar os parâmetros que achar melhor, de

podem ocorrer imprevistos. Nesse

acordo com a sua realidade. Aqui, é preciso

processo de análise, use as informações

considerar algumas variáveis:

do histórico de compras e pagamento
e outras informações repassadas por

• situação financeira da empresa;

soluções especializadas.

• nível de inadimplência;

Assim, você oferece diferentes formas
de pagamento e protege sua empresa

• condições do cliente em relação ao
potencial de compra e de pagamento;

da inadimplência. Como resultado,
mantém seu negócio funcionando e com
possibilidades de expansão.

• cenário econômico atual.
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Conclusão
Qualquer ação adotada pela empresa
deve considerar:
• o cenário em que está inserida;
• os dados reais de clientes;
• sua capacidade financeira atual;
• as pretensões para o futuro.
A mesma ideia precisa ser adotada na

Então, use a tecnologia e as soluções especializadas para analisar CPFs ou CNPJs, estabeleça uma

hora de definir as melhores formas de

política de crédito e diversifique as formas de pagamento de forma consciente. Esse é o modo correto de

pagamento. Ao tomar esse cuidado,

efetivar vendas a prazo com segurança.

fica mais fácil alcançar os bons
resultados esperados.

Você protege as finanças do negócio e aproveita ao máximo as oportunidades existentes.
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sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado nacional, a Serasa Experian é responsável pelo gerenciamento
da maior base de dados da América Latina. Por meio dessa base, oferece os relatórios mais
precisos e eficazes do mercado, atendendo com precisão e confiabilidade as demandas de
empresas, empreendedores e consumidores, reforçando suas decisões de crédito.
Além disso, a Serasa Experian oferece um portfólio estratégico de ferramentas e soluções
inovadoras para gestão de riscos, marketing e certificação digital. Desde 2007 integra o
grupo Experian, a maior referência mundial em serviços de informação.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

