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Como preparar seu CAIXA para a

Black Friday e para o Natal

Antes de mais nada vamos falar sobre
qual é a proposta da Black Friday.
A Black Friday acontece na quarta sexta-feira do mês de novembro, um dia após o
famoso dia de Ação de Graças típico dos Estados Unidos.
A Black Friday, tal como conhecemos hoje, surgiu com o objetivo de inﬂuenciar os
lojistas para renovação dos seus estoques e produtos com foco nas festas de ﬁnal de
ano, já que este feriado marca o início delas e o começo da procura pelas compras de
Natal.
A Black Friday permaneceu restrita aos Estados Unidos até a década de 1990 e só
passou a ser o maior dia de compras no ano de 2001.

No Brasil a Black Friday chegou em 2010 e hoje a data já está consolidada entre os
brasileiros.

Atualmente é uma das ocasiões
em que os lojistas brasileiros mais
faturam com vendas. Muitos, fazem
promoções pontuais no dia especíﬁco,
mas outros utilizam todo o mês de
novembro para realizar diversas ações.
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Hoje a Black Friday é a data em que
as lojas participantes fazem as
melhores ofertas possíveis com o
objetivo de acabar com todo o seu
estoque existente para então
renovar totalmente os seus
produtos com foco nas festas de
ﬁm de ano, principalmente o Natal.

No aspecto ﬁnanceiro é importante
observar que a Black Friday
pode inﬂuenciar os negócios
impactando diretamente o caixa.
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Além disso você pode aproveitar
a data para incrementar seu
volume de vendas com produtos
que estão parados no estoque.

Simpliﬁcando a preparação:
Veriﬁque se sua empresa está
gerando lucro na operação.
Utilize uma demonstração
simples de resultado.

Calcule a
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
das suas vendas atuais.

A margem de contribuição é o quanto vai “sobrar” do preço de venda, após
descontar os custos de matéria-prima, comissões e impostos sobre a venda
do produto. É esse valor que ajudará a pagar os custos ﬁxos do negócio,
como aluguel, internet, telefone, entre outros.

Na própria
A fórmula da Margem de Contribuição é:

Vendas

(-)

Custos e
Despesas Variáveis

DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADO
você obterá
esta informação.
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