
MARGEM DE LUCRO PARA 
CALÇADOS 

Sugestão de como calcular 
 

Bônus: como fidelizar clientes com o WhatsApp 
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INTRODUÇÃO 
Primeiramente é preciso saber que, dentre os cálculos 
básicos para o bom gerenciamento de negócios, a 
margem de lucro é um dos principais, ou seja, na hora de 
calcular o valor de venda de calçados e dos produtos da 
sua loja, é preciso sempre ter essa conta em mente. 

 

A fórmula para calcular a margem de lucro de calçados é 
bem simples. Nesse ebook, você compreenderá melhor 
os fundamentos contábeis, a fórmula em si – com um 
exemplo prático – e o funcionamento da margem para o 
setor calçadista. 

 

Mas, antes de começarmos a falar sobre lucro, receba a 
dica bônus Delicata, para você melhorar ainda mais a sua 
relação cliente-consumidor. 

Margem de  lucro para calçados: entenda 
como calcular 



WhatsApp: 
como utilizar essa 
ferramenta poderosa para 
fidelizar seus clientes 

Capítulo 1 
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Whatsapp 

 
O WhatsApp é o aplicativo mobile mais utilizado 
pelos brasileiros, segundo pesquisa da Conecta. 
Milhares de negócios já utilizam o WhatsApp para 
gerar vendas, mas será que você  está explorando 
o verdadeiro potencial do app?  

 

Whatsapp é gratuito e está instalado em 99% dos 
celulares do Brasil então é muito importante 
saber como explorar esse aplicativo de forma 
efetiva.  

 

Você sabia que essa ferramenta poderosa pode te 
ajudar a fidelizar seus clientes? Então continue 
lendo e descubra algumas formas de utilizar esse 
app gratuito e muito eficaz quando o assunto é 
relacionamento cliente- consumidor. 

 

Dica bônus Delicata 

 

Quando um cliente chega a sua loja, seja física ou 
virtual tenha alguns métodos para conseguir o 
contato. Ao adicionar o contato de seu cliente, 
comunique-o e peça que lhe adicione também, 
assim poderão estabelecer uma relação cliente-
consumidor muito satisfatória. 

 

Seja gentil ao solicitar o número do cliente e 
informe que o intuito não é ser inconveniente, 
apenas melhorar a conexão e enviar novidades 
através desse meio. 
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Ferramenta de 
comunicação para 
vendas 
O WhatsApp já é bastante utilizado por 
vendedores e times comerciais. De 
vendedores de carro até diretores 
comerciais de multinacionais 

. 

Com o contato de seu cliente já 
adicionado as coisas ficam mais simples, 
pois o cliente buscou o contato, já 
adicionou o número de WhatsApp do 
vendedor e já traz uma demanda pronta, 
não sendo necessária aquela tensão 
inicial de identificar o perfil e o problema 
do cliente. 

 

Temos a vantagem de que o WhatsApp 
possui um engajamento muito maior do 
que e-mail e uma ligação telefônica é 

 

sempre uma incógnita: o cliente pode 
estar em uma reunião, ou não gosta de 
ser incomodado fora do horário 
comercial, não está de bom humor, 
entre outras situações. Com o 
WhatsApp, o cliente responde com 
discrição e no momento que puder 
(acredite, é duro para ele ficar com uma 
“mensagem não lida” no WhatsApp). 

 

Dica Delicata  
 

Evite fazer ligações, os clientes não 
querem ser incomodados com ligações 
desnecessárias. 

 

Não exagere no envio de mensagens 
seja de texto ou imagens, ninguém 
gosta de ter dezenas de mensagens 
todos os dias em seu celular não é 
mesmo? 

 
 

Dica bônus Delicata 
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Promover 
conteúdos e ofertas 
 

A partir do momento que já existe um 
relacionamento, é possível se comunicar 
com mais eficiência e frequência - 
sempre respeitando o momento do 
cliente. 

Uma dica é editar o nome do cliente 
conforme o número do calçado, para 
ficar mais fácil de identificá-lo. 

Estes conteúdos podem utilizar todos os 
recursos multimídia do WhatsApp. Você 
pode enviar modelos da estação em 
uma lista de transmissão, enviar 
detalhes do produto, vídeos e converter 
isso em vendas. 
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Tenha o número do 
calçado de seu 
cliente 
Hoje quanto mais personalizado melhor! 
Saiba qual o interesse do seu cliente, 
qual é o numero que ele calça e dessa 
forma envie modelos de forma 
personalizada, por exemplo: Olá querido 
cliente, os modelos de sapatilhas bico 
fino número 35 chegaram e estão 
maravilhosos, venha conferir! 

Estudos demonstram que as pessoas 
querem ser tratadas de forma única e 
isso mostra preocupação com seu 
cliente e sem dúvidas ele retribuirá de 
forma positiva. 

 

 

“Já não basta simplesmente 
satisfazer o cliente. É preciso 

encantá-lo.” 
 

Philip Kotler 
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O que é lucro? 
 

De antemão entendamos o que é lucro.  

Por definição, é o rendimento positivo 
obtido por meio de uma negociação. Em 
outras palavras, é a subtração dos custos 
de produção do valor total da transação. 
Ele pode se dividir em lucro normal e 
lucro econômico. 

Clique e saiba mais:  Não deixe que esse 
período de paralisação na economia 
afete sua loja de calçados. 

 

Lucro normal 

Lucro normal é o saldo que sua loja 
de calçados precisa para continuar 
funcionando sem preocupações 
financeiras. Então, quando uma 
empresa começa a receber lucros 

Margem de  lucro para calçados: entenda 
como calcular 

acima do esperado, afirma-se que ela 
obtém poder de mercado.  

 

Lucro econômico 
Lucro econômico se assemelha à 
definição geral de lucro, então é o 
resultado da diferença entre a receita 
total e os custos para o funcionamento 
de todo negócio. 

 

Apesar disso, é importante ter em 
mente, que a margem de lucro é um 
conceito e uma conta diferente das 
citadas acima. 

https://delicatacalcados.com.br/2020/03/23/loja-de-calcados-economia/
https://delicatacalcados.com.br/2020/03/23/loja-de-calcados-economia/
https://delicatacalcados.com.br/2020/03/23/loja-de-calcados-economia/
https://delicatacalcados.com.br/2020/03/23/loja-de-calcados-economia/
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Então, o que é, margem 
de lucro? 
 Antes de tudo, a margem de lucro é um 
indicativo financeiro. É o percentual de 
lucratividade que sua loja de calçados obtém em 
cima das vendas realizadas.  

 Ela é utilizada para calcular o valor pelo qual 
determinado calçado deve ser vendido levando 
em consideração todos os custos e gastos que a 
empresa possui.  A margem de lucro ideal, 
todavia, visa que o produto seja vendido a um 
valor maior das suas despesas de produção e/ou 
aquisição.  

 Então, analise seus gastos, tente reduzi-los 
e precifique os produtos de maneira eficaz, 
levando em consideração o custo, os clientes e os 
concorrentes! 

 O cálculo desse indicativo é realizado tendo 
em vista três pilares: 

Custo (C) 
Em primeiro lugar, o custo não se relaciona ao 
preço do produto apenas, mas ao valor 

investido para que o calçado em questão fosse 
adquirido para sua loja, ou seja incluem-se 
gastos com frete, com impostos, com 
os colaboradores, dentre outros. 

Preço de venda (PF) 
O preço de venda é valor pelo qual seu produto 
será comercializado. A definição desse número 
indica o sucesso do seu negócio e das suas 
vendas. Na hora de determiná-lo, é importante 
ter em mente quanto foi investido para adquirir 
o calçado em questão e quanto o seu consumidor 
está disposto a pagar por ele. 

Lucro 
O último pilar para a definição do indicativo é o 
já citado lucro. Ou seja, é o retorno positivo 
sobre o que foi investido. Ele é identificado pela 
própria empresa e adicionado ao valor da venda 
do produto de acordo com as necessidades do 
seu negócio. 

 

Entendendo o conceito de margem de lucro (ML) 
e os fundamentos por trás do cálculo, realizá-lo 
se torna mais simples! 
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Como calcular a 
margem de lucro? 

 
Existe uma fórmula pré-definida para 
obter o resultado da margem de lucro. 
Ela consiste em subtrair, do preço de 
venda, os gastos do calçado, dividindo o 
resultado pelo mesmo preço e 
multiplicando por 100. 

 

Temos a seguinte estrutura: 

 

a = (b – c) * 100 / b 

 

Sendo que: 

a: Margem de lucro 

b: Preço final 

c: Custo total para adquirir o produto 

 

 

Por último, vamos supor, por exemplo, 
que você venda um calçado por 120 
reais, com um custo total para aquisição 
de R$ 40. Alterando os valores e 
realizando o cálculo, teríamos uma 
margem de lucro de 66,6%. 
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Qual a margem de 
lucro ideal? 
O ramo de atuação da empresa 
influencia diretamente na margem de 
lucro. Logo, pertencer ao comércio 
calçadista vai influenciar na margem de 
lucro do seu negócio. 

 

Produtos de luxo, geralmente, possuem 
uma margem de lucro mais alta, 
enquanto produtos cotidianos e mais 
comuns tendem a apresentar um 
número mais baixo. Porém, isso não é 
uma regra. 

 

Algumas lojas de calçados colocarão sua 
margem de lucro muito acima dos 100%. 
Contudo, esse número depende 
diretamente do funcionamento da sua 
loja e do comportamento do seu 
consumidor.  

 

Portanto, é inviável estabelecer uma 
única margem ideal, porque ela leva em 
consideração a organização do seu 
negócio.  

 

Dessa forma, na Delicata Calçados, você 
encontra os produtos com os menores 
custos para obter uma margem de lucro 
maior. Como resultado você conseguirá 
lucrar com nossos produtos e ainda 
encantar seus clientes com produtos 
lindos e de qualidade. 

 

 

Para saber mais, entre em contato com 
um de nossos consultores e conheça 
nossos lindos modelos e os melhores 
valores custo benefício para você 
começar seu negócio, ampliar e/ou 
acrescentar em seu estoque. 



https://delicatacalcados.com.br
https://bityli.com/lknXY
https://www.facebook.com/delicatacalcados
https://www.instagram.com/delicatacalcado/
https://delicatacalcados.com.br/novo-catalogo/



