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O SINDICATO
PÓS-REFORMA
TRABALHISTA 

Combata os custos 
ocultos no varejo

Os desafios da transição
para um novo tempo

Conheça (e use) os 
serviços do Sincovaga

VAREJO & ETC DESTAQUE



A frase acima abre o 
poema “José”, de Carlos 
Drummond de Andrade, 

publicado em 1942. Em sua composição, ele a repete 
várias vezes, reforçando a procura de um caminho, de 
um sentido pelo personagem, diante de momentos 
bons que acabam e da falta de esperança. Ainda assim, 
segundo o poeta, José persiste e continua.

Algumas décadas depois, o José, na verdade, 
pode ser qualquer um de nós, diante das incertezas 
do Brasil de 2018. Elas surgem em função de crises 
institucionais, que causam confrontos e instabilidades, 
indefinições do judiciário sobre punibilidade de crimes, 
um tumulto político permanente e a lenta recuperação 
da economia.

Elas impactam a sociedade e, consequentemente, 
as vendas do comércio, que obteve pequena melhora 
em março, mas que não deve repetir o desempenho 
em abril, com dados aquém do esperado. O brasileiro 
segue olhando vitrines, comparando preços, cortando 
o orçamento, também no supermercado. A inflação, 
os juros e o desemprego caíram, mas ainda não são 
estímulos robustos para o consumo.

No inconsciente da população é inegável o medo 
do futuro. Não há prazo para terminar o processo de 
apuração e punição de crimes que se intensificou nos 
últimos anos. Alguns conhecedores das leis sabem que 
é um caminho sem volta, mas para uma boa parcela 
do povo o momento é de negação. Afinal, acaba de sair 
de cena, rumo à prisão, um ex-presidente que deixou 
o cargo com mais de 80% de aprovação. Isso baqueia 
qualquer José!

E nocauteada parece também uma parte do meio 
sindical. Muita gente acha que está sonhando – ou 
vivendo um pesadelo –, mas que ao acordar tudo 
estará “como antes”. A reforma trabalhista mostra que 
não estará!

O momento atual é de turbulência, mas também de 
superação, algo que para o brasileiro parece ser tarefa 
diária. Mal acabamos de lidar com uma questão, outra 
surge e vamos buscando saídas.

O fato é que é preciso olhar para frente. O José em 
cada um de nós não pode, nem deve, desistir.

E agora, 
José?
Alvaro Furtado
Presidente do Sincovaga/SP
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Fundado em 1931, o SINCOVAGA representa as 
empresas da categoria econômica do varejo de gêneros 
alimentícios no Estado de São Paulo, assim entendidas 
as que comercializam, predominantemente, alimentos, 
produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica, com 
denominações como: hipermercados, supermercados, 
autosserviços, adegas, mercados, mercadinhos, lojas de 
conveniência, quitandas, mercearias, empórios, laticínios, 
sacolões, etc.
É atribuição do SINCOVAGA representar todos os 
integrantes da categoria nas discussões com as 
representações dos trabalhadores comerciários e 
diferenciados para firmar convenções coletivas de 
tra- balho, nas quais são definidas as regras para os 
prestadores de serviço nas empresas do varejo de 
alimentos.
Entre em contato conosco para conhecer e saber como 
utilizar nossos serviços:
Rua 24 de Maio, 35 - 13o andar - Conjunto 1313 - Centro 
São Paulo/SP CEP: 01041-001
São Paulo: 11 3335.1100
Guarulhos: 11 2229.6141

O SincovagaNotícias é uma publicação bimestral do 
SINCOVAGA dirigida aos principais estabelecimentos 
varejistas no Estado de São Paulo. São empresas do 
segmento de varejo de gêneros alimentícios e empresas 
que atuam nos setores de alimentos, bebidas, produtos 
de higiene pessoal, beleza e limpeza doméstica.
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Os desafios dos sindicatos
pós-reforma trabalhista

CAPA

A reforma da legislação 
trabalhista é sem dúvida a 
mais importante realizada 

pelo governo do presidente 
Michel Temer, e seus efeitos para 
a sociedade já são percebidos. 
Entre eles, podemos citar a maior 
segurança jurídica nas relações; a 
modernização das leis, com maior 
flexibilidade nas modalidades de 
contratação e demissão; assim como 
maior poder para negociações entre 
sindicato e empresa, cujas decisões 
poderão agora se sobrepor à CLT.

O fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical – ou imposto 
sindical – foi a mudança mais 
impactante para os sindicatos. 
Até a entrada em vigor da lei nº 
13.467/2017, em 11 de novembro 
de 2017, essas organizações tinham 
um suporte financeiro compulsório, 
que se tornou facultativo e exigiu das 
entidades novas posturas para se 
adaptarem aos novos tempos.

Desde então, foram várias as 
tentativas de recriar ou resgatar 
o imposto sindical ou qualquer 
contribuição compulsória, inclusive 
com a Medida Provisória nº 808/2017, 
que buscou modificar alguns pontos 
da lei sancionada, mas acabou por 
caducar no Congresso neste mês de 
abril.

O fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical pôs em xeque 
a função e importância de muitos 
sindicatos, principalmente daqueles 
que ofereciam pouco ou nenhum 
incentivo para a filiação voluntária, 
seja na forma de benefícios ou 
de qualificação para negociar e 
organizar sua base.

Especialistas no tema são 
unânimes: o momento é crucial, 
pois há sindicatos que vão morrer 
ou se fundir, enquanto outros 
vão se fortalecer. O fato é que os 
sindicatos terão de, literalmente, 
mostrar serviço daqui em diante 
para conquistar filiados e sobreviver 
financeiramente.

“Na medida em que a lei tornou 
aquilo que é negociado mais 
importante, mais forte do que o 
legislado, o sindicato ganha um 
papel de grande expressão. Ele tem 
de ser realmente competente e se 
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capacitar para defender seus filiados, 
seja do lado laboral, seja do lado 
empresarial. Os sindicatos ao longo 
do tempo vão ganhar musculatura 
e competência e vão produzir mais 
do que produzem hoje”, analisa José 
Pastore, Presidente do Conselho de 
Emprego e Relações do Trabalho 
da FecomercioSP e professor da 
Universidade de São Paulo.

Confira na entrevista a seguir 
ao Sincovaga Notícias o que o 
especialista pensa a respeito do 
futuro dos sindicatos após a reforma 
trabalhista.

Sincovaga Notícias – Desde a 
reforma, houve várias tentativas 
de recriar a contribuição sindical 
obrigatória. Que sinais esta 
pressão nos dá a respeito da 
postura dos sindicatos no Brasil 
até então?

José Pastore – Os sindicatos do 
lado laboral receberam em 2017 
cerca de R$ 1,5 bilhões a título de 
contribuição associativa, e cerca de 
R$ 3,3 bilhões a título de contribuição 
assistencial, ambas recolhidas pelas 
empresas por meio das folhas de 
pagamento. A reforma trabalhista 
não mudou isso. Os sindicatos 
que têm associados e que fazem 
negociações coletivas têm grande 
chance de manter essas verbas. 
O que perderam, cerca de R$ 1,5 
bilhões, se refere à contribuição 
sindical obrigatória. Parte disso pode 
continuar entrando nos seus cofres 
se os empregados continuarem 
filiados. O mesmo vale para o lado 
empresarial se estes mantiverem os 
associados que tinham em 2017.

O fim da obrigatoriedade da 
contribuição significa também 
mais liberdade de escolha?

A nova lei não acabou com a 
contribuição sindical. A nova lei apenas 
acabou com a obrigatoriedade da 
contribuição sindical. A nova lei diz o 
seguinte: toda vez que uma empresa 
ou um trabalhador sente que está mais 
bem amparado junto ao sindicato para 
defender os seus interesses, ele vai, se 
filia e colabora financeiramente com 

esse sindicato. Se ele achar que isso 
não é útil para ele, ele não colabora. A 
nova lei estabeleceu um critério que é 
usado por toda e qualquer associação. 
Nós somos livres para entrar ou sair 
de uma associação, pagar ou não essa 
associação. Este foi o espírito da nova lei.

Sem o financiamento garantido, 
as entidades terão de desenvolver 
atividades que atraiam associados. 
O Sr. acredita que os sindicatos 
estão capacitados para isso?

Basicamente, os sindicatos terão 
de convencer os seus representados 
que podem prestar serviços úteis 
a eles. A grande maioria não 
está acostumada a isso. Sempre 
preferiram o comodismo. As que 
entenderem essa realidade e se 
prepararem para bem explicar 
isso aos seus representados, vão 
sobreviver. As demais terão de se 
fundir ou desaparecer.

Que entidades o Sr. acredita que 
sentirão mais essas mudanças, as 
patronais ou as laborais? Por quê?

José Pastore
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O lado laboral contava com 
as verbas das contribuições 
acima indicadas. Nenhuma delas 
era de caráter compulsório. Os 
sindicatos enviavam cartas às 
empresas pedindo para descontar 
a contribuição associativa, o que 
era feito via folha. A assistência 
decorria dos acordos e convenções. 
Isso pode continuar financiando 
os sindicatos. Do lado empresarial, 
dá-se o mesmo, mas há mais riscos 
de as empresas se desfiliarem dos 
sindicatos que não as ajudam. 

Pelas observações acima, 
verifica-se que os sindicatos 
proativos, que possuem filiados e 
que realizam negociações coletivas, 
continuam contando com fontes 
razoáveis de financiamento dos 
seus representados. Mas os que 
têm poucos filiados e não realizam 
negociações coletivas, estes correm 
o risco iminente de quebrar e 
desaparecer.

O brasileiro em geral não 
cultiva o associativismo. Que 

postura os sindicatos devem 
adotar para que seu papel seja 
reconhecido e valorizado pelos 
associados?

O brasileiro se associa a clubes 
de lazer, clubes esportivos, seguro 
de saúde, seguro de vida, porque 
vê nessas filiações algo vantajoso 
para a sua vida. Os sindicatos terão 
de descobrir o que interessa aos 
empregados e aos empregadores 
e trabalhar duramente nas suas 
campanhas de adesão.

CONHEÇA (E USE) OS SERVIÇOS
DO SINCOVAGA

DESTAQUE

A equipe do Sincovaga também fornece orientação 
gratuita em defesas administrativas de autuações 
no PROCON, Delegacia Regional do Trabalho, PMSP, 
SEMAB, IPEM e Juizado de Menores.

No que se refere à Assistência Sindical, as empresas 
associadas ou representadas, desde que em dia com 
suas contribuições sindicais, são acompanhadas em 
convocações de sindicatos comerciários. É prestada 
assistência, orientação e formulada defesa em hipóteses 
de denúncias.

Empresas representadas e seus assessores 
contabilistas são orientados e assistidos em tudo o que 
diga respeito a Convenções Coletivas de Trabalho, com 
serviço que responde a dúvidas e questões suscitadas, 
pessoalmente, por telefone ou por e-mail.

O Sincovaga sempre procurou estar próximo de 
seus associados e representados, oferecendo 
às empresas do segmento, sobretudo às de 

pequeno e médio porte, serviços e benefícios voltados 
às suas necessidades.

Entre os serviços disponíveis estão Assessoria 
Jurídica, Assessoria Previdenciária, Certificação Digital e 
Clínica Odontológica, dentre outros.

Para usufruir das vantagens, basta estar em dia com 
a mensalidade. Considerando todas essas vantagens e 
benefícios, o impacto financeiro da contribuição sindical, 
paga uma vez por ano pelas empresas, é baixíssimo. Para 
ter uma ideia, o valor da faixa inicial, onde se encontra 
a maioria dos estabelecimentos, é de R$ 17,00 mensais.

Conheça um pouco mais sobre os principais serviços 
do Sincovaga:

Assessoria Jurídica
Os empreendedores do comércio varejista de 

gêneros alimentícios, desde que em dia com suas 
contribuições ao sistema sindical, contam com uma 
ampla assistência jurídica oferecida pela entidade.

O atendimento consultivo é exclusivamente 
empresarial (não pessoal do empresário e/ou familiares) 
e compreende as áreas do Direito Trabalhista e do 
Direito Cível.

Os serviços jurídicos disponíveis e as condições 
oferecidas são os seguintes:

Na área do Direito Trabalhista, a orientação jurídica 
preventiva é gratuita. Além disso, há apoio na defesa 
e acompanhamento de processos, sendo: a) Até três 
processos anuais, da audiência inicial até a sentença de 
primeira instância, gratuita; atos processuais posteriores, 
custo de 30% do valor de tabela. b) Acima de três 
processos anuais, da audiência inicial até a sentença de 
primeira instância, custo de 30% do valor de tabela; atos 
processuais posteriores, custo de 50% do valor de tabela.

Os demais acompanhamentos em órgãos públicos e 
autos de infração têm custo de 30% do valor de tabela.

Na área Cível a orientação jurídica preventiva é 
gratuita.



Assessoria Previdenciária
Outra vantagem disponível é um setor que cuida 

da aposentadoria do associado do começo ao fim, 
gratuitamente. Os empresários são orientados e 
esclarecidos sobre benefícios previdenciários, como 
aposentadoria, pensão, auxílio doença, etc.

Aqueles que já têm tempo para aposentadoria ou dela 
estão próximos são informados sobre a documentação 
exigida para que o pedido possa ser apresentado, ao 
mesmo tempo em que é feita a contagem de tempo com 
verificação de quanto falta para alcançar o benefício.

Verificada a condição para aqueles que já podem se 
aposentar, o representante do Sincovaga, que é credenciado 
junto ao INSS, dá entrada no processo e o acompanha até 
a decisão final.

Procedimentos similares são assegurados para as 
hipóteses de pensão por morte e auxílio doença.

Centenas de associados já se beneficiaram deste serviço 
especializado, que é oferecido gratuitamente. Os dias e 
horários de atendimento são os seguintes: segundas e 
terças-feiras, das 9h às 13h, e quintas-feiras, das 9h às 12h.

Certificação Digital
O Sincovaga oferece o serviço de Certificação Digital 

com desconto especial para associados. A certificação 
digital é um tipo de tecnologia de identificação que 
permite que transações eletrônicas dos mais diversos 
tipos entre indivíduos, empresas, governos e outras 
entidades possam ser realizadas online, em tempo real, 
com integridade, autenticidade, confidencialidade e 
validade jurídica.

A certificação digital usa um mecanismo eletrônico 
chamado assinatura digital, que possibilita trocar 
informações de forma cifrada por meio da criptografia. 
Trata-se de um documento eletrônico com a assinatura 
digital, que traz dados como nome do usuário, entidade 
emissora, prazo de validade e chave pública. Com ele, a 
parte interessada tem a certeza de estar se relacionando 

com a entidade desejada.
O certificado digital é exigido de todas as empresas 

que emitem nota fiscal eletrônica (NF-e), dos segmentos 
da indústria e do comércio atacadista, além de 
companhias inscritas no regime tributário de lucro 
presumido.

Ao acessar a loja personalizada do Sincovaga, 
desenvolvida pela Autofax, o interessado poderá 
escolher o certificado de acordo com a necessidade e a 
forma de pagamento da taxa de emissão. Em seguida, 
basta agendar a validação presencial na sede do 
Sincovaga (em São Paulo ou Guarulhos), de posse dos 
documentos necessários, cuja lista se encontra no site.

Clínica Odontológica
O Sincovaga possui uma Clínica Odontológica com 

modernas instalações em sua sede, onde o associado 
poderá receber tratamento odontológico de qualidade. 
A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, e profissionais qualificados se revezam em plantão 
com horário pré-agendado.

O serviço odontológico oferecido pelo Sincovaga 
atende casos de restaurações, extrações, periodontia, 
prótese, ortodontia, limpezas e pequenas cirurgias. Os 
materiais utilizados e os serviços são de alta qualidade. 
Nos casos de urgência, existe a possibilidade de 
atendimento de emergência, mas antes o associado 
deverá fazer um contato telefônico.

Os associados e seus familiares (esposa e filhos até 
18 anos) serão atendidos mediante apresentação da 
carteirinha de associado do Sincovaga, juntamente com 
o comprovante da última mensalidade paga.

Entre em contato e conheça os serviços do 
Sincovaga: (11) 3335-1100.

DE CARA NOVA
Importante ferramenta de comunicação com os 

associados, o boletim bimestral ganhou um novo nome 
– Sincovaga Notícias – e um novo layout, muito mais leve, 
atraente e moderno, mantendo o foco no conteúdo útil 

e de interesse do empreendedor do comércio varejista 
de gêneros alimentícios.

Evoluindo sempre, é assim que buscamos estar 
próximos dos nossos leitores, levando informação de 
qualidade, que apoie o desenvolvimento do seu negócio 
e de todo o segmento.

Boa leitura!
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No varejo alimentar,
custos ocultos 
escondem-se na 
ineficiência

VAREJO & ETC

Falta de planejamento, de comprometimento do 
pessoal e atitudes precipitadas são algumas posturas 
que podem encobrir um problema crônico do varejo 

de alimentos: os custos ocultos. Eles desencadeiam 
perdas que trazem prejuízos e arruínam a rentabilidade 
dos supermercados.

Pior que seus efeitos é o fato de muitos varejistas 
não conseguirem identificar sua origem. Em tempos 
de concorrência acirrada, é essencial combatê-los para 
melhorar a performance do negócio.

Mas, o que são os custos ocultos? Para o consultor 
Ederson Aparecido Oliveira, o Ederson Varejo, da 
Evarejo, eles são simplesmente “a diferença entre a 
forma como as coisas estão sendo feitas agora e a 
forma que poderiam ser, se tudo estivesse perfeito”, 
ou seja, não existe uma fórmula, já que eles podem 
variar de um estabelecimento para o outro. “O varejo 
não permite mais adotarmos processos amadores. É 
essencial criar uma postura profissional e observadora 
das oportunidades e entender que os custos ocultos 
não representam gastos ou mesmo prejuízos para a 
loja, mas sim uma perda de receita”, analisa.

Segundo ele, os custos ocultos podem se concentrar 
nos produtos perecíveis, na frente de loja, no RH da 
empresa, no departamento de contas a receber, em 
falhas de logística ou na recepção de mercadoria, entre 
outros.

A falta de indicadores para embasar decisões é uma 
falha que pode custar caro aos varejistas e prejudicar 
o processo de identificação desses custos, na opinião 
do consultor Romualdo Teixeira Coelho Jr., CEO da RTC 
Brasil. “É comum, ao atuarmos muito tempo em um 
setor ou iniciarmos um negócio, adotarmos premissas, 
verdades que naquele momento são absolutas, para 
nortear nosso modo de conduzir as operações. A partir 
daí, tomamos decisões baseadas em uma visão anterior 
e nos apegamos a poucos indicadores de desempenho 
para avaliar a performance no dia a dia”, explica.

“No passado, isso dava certo, mas atualmente 
as premissas que norteiam um negócio mudam 
frequentemente, a exemplo de normas sindicais, 
preços de produtos, margens praticadas, influências 
de produtos importados, novos modelos operacionais, 
como atacarejos, e grandes varejistas com lojas de 
vizinhança, aspectos tributários, dentre outros”, analisa 
o executivo da RTC Brasil.

“Dessa forma”, continua o consultor, “quando 
falamos em custos ocultos, significa que não estávamos 
‘antenados’ em variáveis que até então não existiam e/
ou não faziam diferença expressiva para o resultado 
de uma companhia.” Este novo cenário mostra que 
empresários de qualquer segmento precisam de uma 
série de indicadores para analisar seu negócio e ter 
a capacidade de reagir as frequentes mudanças no 
mercado em que atuam.

Onde os custos se “escondem” – Alguns dos 
principais custos ocultos no varejo de alimentos, para 
Oliveira, da Evarejo, se concentram na dinâmica dos 
produtos perecíveis. “A limpeza de uma carne, os custos 
da água de um produto em recebimento congelado e a 
falta de local adequado de armazenamento estão entre 
os pontos”, diz. “Entretanto, não podemos esquecer 
outros, como a baixa produtividade de uma operadora 
de caixa por causa do leitor de código de barras lento, 
do giro a mais no bairro para entregar uma encomenda 
ou compra do cliente e até no tempo perdido em 
entrevistas de seleção com candidatos fora do perfil”, 
enumera.

Já pela experiência de Coelho Jr., da RTC Brasil, os 
custos ocultos se concentram em três frentes: estoques, 
equipe e tributos/impostos. “Em matéria de estoques, 
podemos dar dois exemplos. A grande quantidade 
de lançamentos força o varejista a investir sempre 
em novos produtos, porém é necessário garantir 
processos de saída de outros que perdem seu potencial 
de comercialização, dando espaço para 
os novos, que por estarem na mídia 
certamente terão maior capacidade de 
conversão de vendas.”

“Outra situação se refere à compra 
para encartes, que geralmente é feita 
em grande escala para se obter um custo 
menor e, por conseguinte, uma margem 
mais atrativa de comercialização. 
Entretanto, precisamos focar 
nesses produtos até o 
final de sua campanha 
promocional, para evitar 
estoques mais altos que o 
necessário, impactando no 
fluxo de caixa da empresa. 
Produto bom, mas em 
excesso no estoque 
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OS 10 PIORES
Os custos ocultos mais prejudiciais ao varejo alimentar:

- Estoque de produtos com baixo giro;
- Área de estoque inadequada;
- Falta de controle em datas de vencimento;
- Descompasso entre altos custos fixos x faturamento;
- Perdas com produtos estragados;
- Falha nas revisões periódicas de custos;
- Equipes desmotivadas, que olham e não veem;
- Rupturas pela falha na reposição de produtos;
- Falta de planejamento tributário adequado;
- Falha na adoção de um sistema de gestão eficiente.

Fontes: SincovagaSP, RTC Brasil e Evarejo.

significa dinheiro parado e pouco recurso para comprar 
o que está faltando.”

Pessoal é outro capítulo que merece atenção, 
de acordo com o consultor da RTC Brasil. “Avaliar a 
produtividade e a venda por colaborador passam a ser 
vitais para a estruturação de uma operação varejista, 
assim como buscar melhorias nos processos e garantir 
recursos e aprimoramento para todos, permitindo que 
atinjam a máxima eficiência operacional.”

Como terceiro aspecto, o especialista destaca os 
tributos/impostos. “Adotar a modalidade fiscal correta 
para operação de uma empresa pode ser a diferença 
entre o lucro e o prejuízo de um negócio. Estar atento 
às classificações fiscais dos produtos também provoca 
uma grande diferença de custos, pois muitas vezes 
identificamos varejistas pagando até 60% a mais de 
impostos!”

Como o sistema tributário nacional é dos mais 
complexos do mundo, o consultor reforça a importância 
de buscar apoio de especialistas. “Para casos contábeis 
e fiscais é fundamental contar com empresas 
especializadas no seu segmento. Assim teremos a certeza 
que nos manteremos atualizados constantemente a 
respeito das mudanças ou novidades que podem nos 
prejudicar ou beneficiar financeiramente”, completa.

Por que é difícil identificar? – Em geral, os sistemas 
contábeis ou gerenciais das empresas são preparados 
para enxergar transações: pagamentos x notas fiscais, 
vendas x cupons fiscais, mas não ganhos e perdas 
que não estão relacionados a transações, segundo os 
especialistas.

“Basicamente os custos ocultos não são mensuráveis 
pela contabilidade, pois ela trabalha com o ‘fato 
acontecido’. Para municiá-la de dados, devemos inserir 
processos internos no dia a dia da loja que ajudem a 
apurar os números exatos da situação desejada para a 
situação atual”, orienta Oliveira, da Evarejo.

“A dificuldade de identificar essas despesas resulta 
da falta de acompanhamento dos indicadores, pois 
não basta ter a tecnologia, um bom sistema, se as 
informações não forem trabalhadas para a tomada de 
decisões. É essencial medir sistematicamente, avaliar 
o desempenho e propor soluções eficientes para a 
melhoria da performance e combate de custos ocultos”, 
diz Coelho Jr., da RTC Brasil. “Atualmente é impossível 
para o varejista pensar ‘apenas’ em vender. É preciso 
rentabilizar, por meio de uma gestão clara e objetiva, 
monitorando números, o desempenho operacional, 
projetando futuro com segurança e clareza”, conclui.

Como combater – “A melhor estratégia é aplicar 
a gestão eficaz dentro da loja, com ferramentas que 
alimentam informações dos setores com precisão”, 
reforça Oliveira, da Evarejo. “Antes de qualquer coisa, 
buscamos sensibilizar, mostrar o papel de cada um no 
combate aos custos ocultos na empresa. Depois vamos 
identificar as causas e as deficiências encontradas, o 
que considero como ‘oportunidades disfarçadas’”, diz.

“O próximo passo é definir de forma clara e 
objetiva onde estamos e para onde vamos. É o 
momento de elaborar metas desafiadoras naquilo que 
considerávamos ocultos. E daí criamos o planejamento 
com as ações e implementações de combate aos custos 
identificados”.

Para o especialista, esse processo possibilita ao 
varejista conhecer melhor o seu negócio. “Como em 
um círculo de oportunidades, o empresário vai se 
tornando capaz de identificar novos custos ocultos, 
definir objetivos e implementar novas ações”, completa 
o consultor.

Romualdo Teixeira Coelho Jr., da RTC Brasil

“Quando falamos em custos 
ocultos, significa que não 
estávamos ‘antenados’ em 
variáveis que até então 
não existiam ou não faziam 
diferença expressiva para o 
resultado do negócio”.




