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SUAS
RECEITAS
TAMBÉM
MERECEM
CUIDADO 

Sou a Cecilia Gomes, da 
C. Gomes Consultoria. Há
mais de 20 anos trabalho com
Gestão Financeira. Fiz um
levantamnto sobre formas de
recebimento remoto para te
ajudar a administrar suas
receitas quando não puder
receber diretamente das mãos
dos seus clientes. 
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NA CRISE, NEM TUDO SE BASEIA
EM CORTAR GASTOS

Busque maneiras de receber
seu dinheiro de forma mais
inteligente. Isso incentiva os

clientes a comprarem.
C. GOMES CONSULTORIA



O depósito bancário ficou comprometido,
tendo que ser substituído pelas
transferências online. Geralmente, entre
contas no mesmo banco não há cobrança
de taxas, mas caso o seu cliente não
trabalhe com o mesmo banco que você,
ele terá que fazer um DOC ou TED, que
normalmente são taxados pelos bancos
tradicionais.

DE BANCO PARA BANCO

DOC, TED E
TRANSFERÊNCIAS
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COMO RESOLVER?
Que tal dar um desconto
correspondente à tarifa
do DOC/TED ao seu
cliente? 
 
Assim você recebe em no
máximo 24h (no caso do
DOC), direto em conta
corrente.



O boleto é uma forma de pagamento
interessante pois não gera qualquer custo
para o seu cliente e ele pode pagar
facilmente por qualquer internet banking
ou app do banco. Os principais serviços
irão notificar você do pagamento em até
24h e farão a transferência em até 48
horas. Para o seu negócio, pode haver
algum custo de emissão do boleto,
dependendo do seu banco.

UMA BOA OPÇÃO
BOLETO
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Se seu banco é digital, como Inter e
Nubank, por exemplo, você pode usar os
boletos a que tem direito para fazer
depósitos e enviá-los aos seus clientes, de
forma gratuita.
 
Caso o seu banco cobre pela a emissão de
boletos bancários, recomendo comparar os
valores cobrados pelo seu banco com
outras plataformas de vendas online como
Asaas, Gerencianet, Conta Azul, Boleto
Fácil / Juno, Safe2Pay... Geralmente essas
plataformas não cobram taxas de emissão,
apenas por boletos pagos.



TRANSFERÊNCIA 
GRATUITA

 TRANSFERÊNCIAS
INFERIORES

Wirecard

COMPARAÇÃO DE VALORES ENTRE SERVIÇOS
BOLETO

PROVEDOR
TAXA POR 

BOLETO PAGO COMPENSAÇÃO

Asaas

Gerencianet

Conta Azul

Boleto Fácil/Juno

Mercado Pago

Safe2Pay

PagSeguro

R$ 2,99 (promoção de R$
1,99 nos primeiros 3 meses)

R$250,00 R$5,00 2 dias úteis

R$ 2,99 R$300,00 R$5,00 2 dias úteis

R$ 3,50 R$ 0,00 R$ 0,00 2 dias úteis

R$ 3,90

R$ 3,49 3 dias

R$ 1,96 (a partir de)

R$ 3,49

14 dias4,99% + R$ 0,40

3,99% + R$ 0,40 30 dias

(pesquisa feita em 01/04/20 - informações coletadas nos respectivos sites)



Ao fazer a comparação das taxas cobradas, é importante considerar também as taxas
cobradas para a transferência do valor recebido para a sua conta corrente. 
 
Mesmo que você receba valores inferiores aos valores mínimos para transferência
gratuita mencionados na tabela acima, é possível ainda aproveitar a transferência
gratuita deixando acumular os pagamentos até que o valor seja atingido. Analise sua
necessidade de fluxo de caixa antes de fazer a opção por um ou outro serviço.

OUTRAS OBSERVAÇÕES
BOLETO
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Caso você ainda não aceite cartão de
crédito como forma de pagamento dos
seus produtos ou serviços, vale a pena
considerar. Com a crise, muita gente está
precisando de um  pouco mais de prazo
para pagar suas despesas. Ao permitir o
recebimento via cartão de crédito, você
abre mais uma possibilidade e ainda
ajuda o seu cliente a organizar o
pagamento de suas despesas. 

DE CRÉDITO E DÉBITO
CARTÕES
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Para quem atende online, é possível criar
facilmente um sistema online de
pagamento usando plataformas de
pagamento como PagSeguro UOL,
Mercado Pago, Paypal... Não sendo
possível usar a maquininha, você pode
receber enviando um link para o cliente
via WhatsApp ou mesmo e-mail. Os links
são gerados pelas plataformas de
pagamento.
 
Uma dica extra são os apps de
pagamento via celular, como o PicPay,
Ame, e o Iti. O PicPay, por exemplo,
recebe até R$800,00 sem cobrança de
taxas.



Resumo | Meios de Pagamento Remotos

BOLETO

É uma excelente

opção por não gerar

custo algum para o

seu cliente, e pode

ser pago através de

qualquer banco

online. Compare as

taxas administrativas

de diversas

instituições.

CARTÃO
Clientes podem estar

precisando de mais

prazo e de

parcelamento,

portanto o cartão

pode ser uma boa

forma de receber.

Gere seus links de

pagamento para

enviar por Whatsapp

ou Email. 

TEF

Transferências

Eletrônicas como TED

e DOC geralmente

são taxadas. É uma

boa opção para

clientes que têm

conta no mesmo

banco que você.

Considere arcar com

a taxa, em forma de

desconto.

APLICATIVO

Alguns aplicativos de

celular podem ser

uma boa forma de

recebimento fácil e

rápido. Alguns deles

oferecem cashbacks

por transações feitas,

servindo como

desconto para seu

cliente.
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FALE COM A GENTE
C. GOMES CONSULTORIA | GESTÃO FINANCEIRA

WEBSITE
www.cgomes.com.br

EMAIL
cgomes@cgomes.com.br

TELEFONE
(21) 99159 1893

http://cgomes.com.br/

