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INCLUSÃO

Saiba como combater esse tipo de 
perda, que corrói a rentabilidade do 
negócio e causa prejuízos da ordem 
de R$ 7 bilhões/ano ao setor

Novo acordo visa a estimular
varejo a contratar pessoas
com deficiência

Ter um site na internet é 
princípio básico para atrair 

o público e vender mais



Quando você, caro (a) leitor (a), 
estiver passando os olhos 

por essas breves linhas, já 
estaremos próximos do último bimestre, se não nele. 
O cenário econômico que se apresenta é um pouco 
melhor do que o recebido em 2019 de braços abertos 
pela sociedade. As vendas evoluíram, de fato, e o 
reflexo será positivo no fechamento do ano, mas nada 
entusiasmante, comparado a dois ou três anos atrás.

O desemprego segue alto, e o baixo crescimento 
da renda da população ainda empregada não dá 
o combustível necessário para que a economia se 
movimente como todos gostariam. A ladeira a subir 
ainda preocupa.

O tempo não para e o governo federal não 
vai conseguindo fazer a entrega das reformas 
fundamentais: nem a previdenciária, já praticamente 
finalizada, nem a tributária, dada como certa em 2020. 
Elas eram o aditivo esperado para o motor da nossa 
economia voltar a roncar alto e o mais rápido.

O próximo ano será agitado nas urnas, com eleições 
municipais, e também nas ruas, se a polarização 
entre direita e esquerda se mantiver como pano de 
fundo. Vamos torcer para que sejam eleições em que 
candidatos sejam escolhidos por preferência, não por 
exclusão. Convém evitar novos desastres.

Pensando de forma menos negativa, houve ganhos nas 
negociações salariais (em algumas, não todas), com a 
introdução de cláusulas que facilitam a operação das 
lojas e não trazem perdas para os trabalhadores.

A visão que permeou os discursos é de que a diminuição 
de custos por meio da desoneração deve ser gradual, 
para não afetar as operações, com a expectativa de 
que a economia irá melhorar à frente.

Importante destacar a colaboração mútua entre o 
Sincovaga e a Apas no andamento e nas tratativas 
negociais, buscando sempre o melhor para as empresas 
representadas. Fica o reconhecimento do valor dessa 
soma de esforços.

Além disso, novos programas e serviços deverão ser 
introduzidos pelo Sincovaga, sempre com a extremada 
busca de alternativas que possam atender empresários 
e seus indispensáveis colaboradores contabilistas.

Esses são alguns dos motivos que fazem o Sincovaga 
enxergar 2020 com realismo, nunca com derrotismo. 
Pessimismo é para os fracos.

Pessimismo é 
para os fracos

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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dados permanentes 
membros indicados 
pela SRTb-SP, que de-
verá reunir-se men-
salmente para realizar 
um balanço e apontar 
eventuais medidas 
para a garantia da 
qualidade do processo 
de inclusão.

Para José Carlos do 
Carmo, Auditor Fiscal 
do Trabalho e Coor-
denador do Projeto 
Estadual de Inserção 
de Pessoas com Defi-
ciência no Mercado de 
Trabalho (SRTE/SP.), 
firmar esse tipo de 
acordo por segmento 
econômico, reunindo 
as entidades sindicais 
patronais e laborais com o mesmo 
objetivo, é uma inovação e um bom 
exemplo. “Embora haja muito o que 
fazer e melhorar, os avanços são ine-
gáveis e mostram que valeu e con-
tinua valendo a pena essa articula-
ção, não apenas para contratar, mas 
sobretudo para reter esse público, 
dadas as suas características peculia-
res”, afirmou.

Na opinião de Alvaro Furtado, 
presidente do Sincovaga, o cumpri-
mento das cotas não deve ocorrer 
apenas por imposição da lei, mas por 
princípios acima dela, que se relacio-
nam ao ser humano, como a dignida-
de e o reconhecimento de que todos 
somos iguais, embora diferentes, e 
por isso as pessoas com deficiência 
devem ter as mesmas oportunida-
des.

“Ao longo de mais de 28 anos de 
existência da Lei de Cotas (Art. 93 da 

Lei nº 8.213/91), 
alguns segmen-
tos vêm tentan-
do modificá-la 
e até extingui-la 
por vários mo-
tivos, alegando 
que não é pos-
sível contra-
tar, que certas 
atividades são 
incompatíveis 
com pessoas 
com deficiên-
cia”, disse.

“Nós, do 
varejo de ali-

Sindicatos assinam Termo de Cooperação 
Técnica que visa a incluir pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho

O SINCOVAGA (Sindicato do Co-
mércio Varejista de Gêneros 
Alimentícios do Estado de São 

Paulo), por meio do programa Coe-
xistir Valor Humano, assinou no dia 
25 de outubro de 2019 um Termo 
de Cooperação Técnica com a Supe-
rintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE/SP), cujo objetivo é 
estimular a inclusão de pessoas com 
deficiência e reabilitados do INSS no 
mercado de trabalho.

O acordo foi celebrado junta-
mente com o Sindicato dos Comerci-
ários de São Paulo, cujo presidente, 
Ricardo Patah, foi representado na 
ocasião por Cremilda Bastos Cravo, 
diretora da Secretaria da Pessoa com 
Deficiência da entidade sindical. En-
tre os convidados que prestigiaram 
a assinatura do documento estavam 
representantes de empresas do va-
rejo de alimentos de diversas cidades 
do estado.

Entre os pontos principais do do-
cumento estão o compromisso das 
entidades sindicais signatárias em in-
centivar, apoiar e acompanhar cam-
panhas de valorização da diversidade 
humana e de combate à discrimina-
ção e ao assédio no trabalho, assim 
como estimular a capacitação profis-
sional e que os processos de seleção 
e recrutamento desse público sejam 
promovidos com caráter inclusivo, 
garantindo-se sempre aos candida-
tos a possibilidade de comprovarem 
suas capacidades para o trabalho.

O documento determinou tam-
bém a criação da Comissão Intersin-
dical de Acompanhamento e Ava-
liação dos Resultados Alcançados, 
integrada por um representante de 
cada entidade sindical e representan-
tes de empresas, tendo como convi-

mentos, porém, superamos tudo isso 
e seguimos acreditando na parce-
ria com o poder público. Tanto que 
criamos o Coexistir, que vai além 
do cumprimento de cotas, atuando 
pela inserção de pessoas diferentes, 
considerando também questões de 
gênero. O papel do sindicato é social, 
não é apenas apoiar no cumprimento 
da cota. Trabalhamos para que essas 
pessoas sejam admitidas, integradas 
e tornem-se parte viva da empresa”, 
concluiu.

“O Termo de Cooperação Técni-
ca é um estímulo para superarmos 
barreiras na contratação e na acessi-
bilidade atitudinal. Desde o primeiro 
acordo assinado, construímos uma 
rede e montamos um grupo de tra-
balho que identificou desafios e bus-
cou soluções. Tanto que se no início a 
média era de 35% da cota cumprida, 
hoje temos pelo menos cinco em-
presas com 100%, e as demais com 
média acima de 85%”, avaliou Maria 
de Fátima e Silva, responsável pelo 
programa Coexistir Valor Humano, 
do Sincovaga.

“É um orgulho perceber que, ape-
sar de serem empresas concorren-
tes, em determinado momento estão 
trocando currículos, experiências e 
soluções, para fazer isso acontecer. 
Trata-se de um esforço contínuo, 
porque esse mercado é volátil e de 
alta rotatividade: a empresa pode es-
tar cumprindo a cota hoje, mas ama-
nhã pode ser diferente”, completou a 
especialista.

INCLUSÃO

Acordo foi assinado entre Sincovaga, por meio do programa 
Coexistir Valor Humano, SECSP e SRTE/SP



Clique e abra as portas
do mundo digital

VAREJO & ETC

As mudanças nos hábitos de consumo e 
os avanços tecnológicos arrebataram o 
varejo de alimentos. Se há alguns anos 

bastava ter na loja física um letreiro caprichado, 
uma boa variedade de produtos nas prateleiras e 
simpatia no atendimento, hoje é imprescindível es-
tar presente na internet e ter as portas do negócio 
abertas, literalmente, para o mundo.

Investir em uma plataforma digital, em mídias 
sociais e até em um canal de e-commerce ajuda a 
aumentar as vendas, traz visibilidade e atualidade 
ao negócio e propicia uma experiência de conforto 
e comodidade, pois não é mais preciso se deslocar 
para conhecer a loja. Para especialistas, trata-se de 
um caminho sem volta.

“Desde o advento do smartphone e a populari-
zação de planos de internet móvel, a web deixou 
de ser um local exótico para se tornar um local 
comum, onde seus clientes estão. Amigos já se 
habituaram a combinar o churrasco de domingo, 
seja pelo WhatsApp ou Facebook, e na sequência 
procuram lugares para comprar cerveja e picanha”, 
exemplifica Daniella Fargnoli, Líder de Marketing 
Digital da agência Cloud Dog.

Isso é reflexo de como as novas gerações cres-
ceram digitais, consumindo muito mais conteúdo 
na web do que seus pais assistiam à televisão. “É 
uma mídia fácil e rápida. Antigamente, os super-
mercados investiam grande parte do orçamento 
com ofertas impressas e isso dava muito trabalho 
de preparação e distribuição, além do custo alto. 
E o consumidor só tomava ciência das promoções 
se fosse até a loja. Hoje, a conexão com a oferta 

é mais veloz, ele quer saber tudo, de forma 
ágil e simples”, analisa.

“Atualmente, a acessibili-
dade está na mão, a um 

clique. Basta fazer 
uma pesquisa 
rápida sobre 
um item, ser-
viço ou local, 
para as pes-
soas encon-
trarem o que 
procuram. A 

presença digital 

vai ampliar os resultados 
do seu negócio, levando 
a sua marca e o seu produ-
to a quem se interessar”, afir-
ma Eduardo Jaime Martins, CCO 
(Chief Communications Officer) do 
MegaMidia Group. “Seus concorrentes já estão 
na internet, então os seus possíveis fregueses es-
tão pesquisando pelo seu produto na web e sen-
do direcionados a comprar na concorrência, que já 
possui uma estratégia digital adequada.”

Para Felipe Gomes, sócio-diretor da CoreBiz, 
como os usuários estão mais conectados e dinâmi-
cos, não querem perder tempo para realizar certas 
tarefas e, por isso, temos de pensar em oferecer a 
eles a melhor experiência de compra possível. “Fi-
car de fora do universo digital é abrir mão de aten-
der aos anseios atuais do público e isso traz gran-
des riscos de performance para o business. Quanto 
mais off-line, ou seja, física é a empresa, menor é 
sua área de atuação e atendimento”, diz. “A con-
sequência disso é simples: ou o crescimento será 
muito menor do que poderia ser ou, pior, nem ao 
menos acontecerá.”

Gomes reforça que o site de um supermercado 
é um grande aliado no relacionamento com o con-
sumidor. “No ambiente digital da empresa, o usu-
ário precisa ter qualquer tipo de problema ou ne-
cessidade atendida, seja para consultar o portfólio 
de produtos e preços, seja para realizar a compra a 
distância e escolher dia e hora da entrega ou para 
encontrar uma loja”, avalia.

“É importante que o pequeno entenda que não 
existe receita de bolo e dificilmente uma empresa 
consegue fazer tudo, seja por investimento alto ou 
barreiras tecnológicas. O básico é informar sobre 
produtos e preços e, se possível, ter uma ferramen-
ta de e-commerce”, enfatiza o executivo da CoreBiz.

Primeiros passos − Para o comerciante que 
não tem como investir muito, Daniella Fargnoli, da 
Cloud Dog, orienta a começar por um modelo bási-
co. “A página deve ter informações de localização e 
contato, fotos da loja e dos produtos que comercia-
liza. É aconselhável ter um layout leve, ser rápida e 
totalmente adaptada para uso em celulares, além 
de ‘clean’. Quem a visita precisa ter a sensação de 



Felipe Gomes, da Corebiz

que está dentro do próprio supermercado, com 
conteúdo fácil de achar, ofertas e interatividade.”

“Até o pequeno varejista pode fazer anúncios 
pagos em mídias sociais e atingir uma boa intera-
tividade. Abrir uma conta no Google Meu Negócio, 
cadastrar os dados das unidades, com endereços, 
horários de funcionamento e avaliações dos clien-
tes respondidas é um bom início e é gratuito”, ga-
rante Eduardo Martins, do MegaMidia Group.

Buscar o auxílio de um profissional ou agência 
especializados também é importante para garantir 
retorno ao investimento, se a decisão for ter um sis-
tema mais sofisticado. “Ter apenas um site isolado 
não é indicado, pois o ideal é que sejam constru-
ídos os canais digitais do negócio e eles precisam 
convergir. Qualquer levantamento de custos de-
penderá da complexidade do projeto, mas um ins-
titucional pode custar de R$ 10 mil a R$ 35 mil”, diz 
o executivo.

A página na internet pode ter diversos tama-
nhos e funcionalidades e servir a uma só unidade 
ou a uma rede, por isso os valores variam bastante. 
“Uma básica pode custar R$ 8 mil e trazer informa-
ções de localização, contato, fotos da loja. Já para 
uma rede de supermercados há outros recursos 
disponíveis, como localizador de lojas e motor de 
ofertas”, explica Daniella, da Cloud Dog.

“Ser responsivo, ou seja, acessível por qualquer 
tipo de aparelho móvel, é um trunfo, pois o uso de 
celulares só aumenta, em todas as faixas etárias, 
classes sociais e localizações”, comenta Valdiney 
Viçossi, presidente da Agência VM2. Para quem 
já tem um site, mas pretende dar um salto adian-
te, ele calcula o investimento médio inicial em um 
e-commerce básico, com várias opções de vendas e 
modalidades, em torno de R$ 19 mil.

O executivo destaca que a comodidade da tec-
nologia é um atrativo, mas exige sempre mais cria-
tividade do empresário para criar soluções simples, 
não necessariamente caras. “Um exemplo é a op-
ção ‘retira’, em que o cliente faz a compra pela web 
e marca o horário para ele mesmo ir buscar os itens 
na loja. Basta lembrarmos que em muitos lares não 
há ninguém para receber a encomenda durante o 
dia, pois todos trabalham.”

Os empresários do varejo que não desejam co-
meçar do zero podem optar ainda por plataformas 
prontas de e-commerce. “Há opções customizadas 
para praticamente todos os segmentos, com custo 
infinitamente menor que criar seu próprio sistema, 
mas cada projeto é um desafio diferente, depende-
rá da complexidade tecnológica empregada”, anali-
sa Gomes, da CoreBiz.

“Ao se planejar para comercializar pela internet, 

o varejista deve considerar outros pontos que vão 
além da tecnologia, como a logística e o pós-venda, 
principalmente no que se refere a perecíveis, que 
precisam ser resolvidos antes de dar o primeiro 
passo”, avisa Daniella, da Cloud Dog.

Como estímulo aos varejistas do setor de ali-
mentos que ainda não abriram as portas do seu 
negócio na web, Eduardo Martins, do MegaMidia 
Group, cita o crescente uso do celular no Brasil, que 
já ultrapassou o de computadores, para acessar a 
internet. “Mais de 80% do público utiliza o smar-
tphone também para compras. As pessoas estão 
superando a insegurança de realizar transações 
online, percebendo as vantagens da tecnologia.”

O que não fazer – Ter um site dá trabalho, não 
basta apenas coloca-lo no ar e deixa-lo lá para sem-
pre. Por isso, os especialistas alertaram também 
sobre o que não fazer no que se refere à presença 
na web. “Um ambiente ou canal de vendas digital 
é como qualquer outro. Precisa de atenção 24/7, 
investimento e pessoas especializadas. Atualização 
constante, otimização de experiência, aquisição de 
tráfego (pago e orgânico) para o site (e para as lo-
jas físicas), relacionamento e vendas via CRM (SMS, 
e-mail marketing, etc) são apenas algumas frentes 
triviais que uma empresa deve fazer para conseguir 
resultados cada dia mais concretos”, completa Go-
mes, da CoreBiz.

“Não manter o site atualizado com as mudanças 
que acontecem no seu negócio, horários de funcio-
namento, abertura em feriados ou inaugurações, 
assim como deixar de aprimorá-lo e de cuidar da 
usabilidade, gera uma péssima experiência para o 
usuário”, avisa Martins, do MegaMidia Group.

“Se a loja física é atualizada com grande fre-
quência, na web isso também deve acontecer”, 
reforça Daniella, da Cloud Dog. “Busque sempre 
adicionar novos conteúdos à sua pá- g i n a , 
informar sobre ofertas e pu-
blicar fatos que possam 
aumentar a fidelização dos 
clientes, como melhorias 
na loja, reformas no esta-
cionamento e mudanças 
de sortimento”, conclui a 
executiva.



Planejamento é o caminho 
para combater o desperdício

CAPA

Quem atua no varejo de alimentos sabe: a 
margem de lucro é apertada, em torno de 
2% do faturamento. Alcançá-la exige do em-

presário muito esforço, porque as perdas giram em 
torno da mesma porcentagem. É o que confirmou 
pesquisa recente da Associação Brasileira de Pre-
venção de Perdas (Abrappe), que concluiu que no 
setor de supermercados esse tipo de prejuízo che-
gou a 2,05% do faturamento bruto de 2018, ou seja, 
quase R$ 7 bilhões.

Outro levantamento nessa linha, a 19ª Avaliação 
de Perdas no Varejo Brasileiro de Supermercados, 
realizado pela Abras (Associação Brasileira de Su-
permercados) este ano, mostrou que as principais 
causas de perdas citadas pelos entrevistados são: 
quebra operacional (40%), furto externo (20%), erro 
de inventário (13%), e furto interno (7%). As seções 
que lideram os índices de perdas (por faturamento 
bruto) são: FLV (frutas, legumes e verduras), 5,54%; 
Rotisserie/Comidas Prontas, 5,52%; Padaria e Con-
feitaria, 4,12%; e Peixaria, 4,04%.

Isso significa que se o varejista conseguir minimi-
zar o problema nesses setores, estará aumentando 
a sua rentabilidade. Se as perdas podem ter diver-
sas origens, como desvios, furtos, falha humana ou 
problemas de armazenamento e logística, há quase 
sempre as mesmas soluções para o problema: mo-
nitoramento, controle e planejamento, segundo os 
especialistas.

“A melhor forma de reduzir as perdas é identifi-
car as causas e elas podem advir da falta de enten-

dimento sobre a necessidade 
do cliente e de controle de 

estoque, preços inadequa-
dos, volume de compras 
equivocado e desconhe-
cimento sobre o próprio 
ciclo de vida do produto”, 
afirma Marcelo Viana, da 
T4 Consultoria.

“No dia a dia é preciso 

estar atento ao estoque físico, prateleiras, balcões e 
geladeiras. O giro de estoque não pode ser inferior 
a um por mês, ou seja, o estoque deve ser consumi-
do e reposto dentro do mês, no caso dos itens com 
prazo de validade mais curto”, destaca o consultor.

As quebras operacionais (prazos de validade ex-
pirados, deterioração dos perecíveis e degustação 
de produtos com identificação de suas embalagens 
de origem) correspondem a aproximadamente 50% 
das perdas, mas é perceptível que muitas delas es-
tão relacionadas à falta de controle do processo, 
desde o recebimento e armazenagem até a expo-
sição.

“O que vemos hoje são ações reativas, baseadas 
em análises manuais suportadas por relatórios, que 
em geral não dão o direcionamento necessário ao 
varejista”, analisa o consultor Gilberto Quintanilha 
Júnior, especialista em Prevenção de Perdas.

“Informação e monitoramento são as duas prin-
cipais ferramentas do varejista nesse sentido, pois 
uma direciona as ações e a outra permite garantir 
que tudo aquilo que não puder ser verificado, ao 
menos, de forma sistêmica, será conferido e trata-
do da maneira e no momento adequados”, explica 
Quintanilha.

Não basta, porém, apenas colocar dados em 
uma planilha, sem a devida análise. “É preciso fa-
zer um comparativo e transformar essa informação 
em estratégia, que é uma tarefa básica da operação 
de loja”, diz o consultor Frederico Gorgulho, da em-
presa Leitura Z, que também é professor de Varejo. 
“Se em um mês eu gastei X com bandejas, em outro 
mês X + 2, mas há três meses gastei menos, sendo 
que a venda daquele produto é a mesma no perío-
do, há algo errado”, exemplifica.

Independentemente do tamanho do estabele-
cimento, todas as informações da empresa devem 
estar registradas no sistema de gestão ERP (Plane-
jamento de Recursos Empresariais), pois somente 
dessa forma será possível desenvolver condições 
de gestão, planejamento e estratégia, na opinião de 
Viana, da T4 Consultoria. 

“O controle físico e sistêmico, sobretudo dos 
itens de prazo de validade mais curta, ajuda muito 
o varejista no momento de tomar as decisões mais 
assertivas e rápidas para compras, identificação de 
perdas, revisão de compras do item e promoções”, 
afirma.

O consultor reforça ainda a necessidade de en-
tender e identificar o perfil de consumo, saber o que 
o freguês busca na loja e o que gostaria de comprar. 
“O varejista deve atender a expectativa do seu clien-



te e não do seu fornecedor, que em muitos casos 
quer apenas atingir sua meta mensal e queimar o 
estoque. Compre apenas a sua demanda de venda, 
nada além disso”, orienta.

Gargalo do desperdício – Uma das seções cam-
peãs de perdas no varejo de alimentos é a cha-
mada FLV (frutas, legumes e verduras). Tanto que 
existe até mesmo um padrão aceitável de quebra 
operacional, entre 5% e 6%, considerado dentro da 
“normalidade”. “O certo é sempre tentar puxar esse 
número para baixo. O mais indicado para isso é sa-
ber fazer o pedido corretamente, ter uma exposição 
correta dos produtos e ficar atento aos números”, 
afirma Gorgulho.

Neste setor, é preciso estar atento desde o re-
cebimento até o momento da exposição. Segundo 
Quintanilha, em muitos casos as perdas ocorrem 
pelo excesso de produtos sem respeito à curva de 
venda e sazonalidade. “Observe as condições em 
que a mercadoria é recebida, armazenada e expos-
ta, pois isso trará excelentes resultados, em especial 
na margem, pois quanto melhor a condição e as-
pecto da fruta ou verdura, menor será a necessida-
de de promoções e, consequentemente, menores 
serão os prejuízos”, diz o especialista.

A tecnologia é uma aliada no combate a perdas 
neste setor. “Há soluções que monitoram o am-
biente de armazenamento e exposição dos produ-
tos, controlam a temperatura e a umidade e avisam 
pelo celular quando os índices estão foram do pa-
drão”, avalia Quintanilha. “Uma outra solução é ge-
rar informações que permitem adequar a compra, 
distribuição e monitoramento, direcionamento o 
esforço das equipes.”

Como somos brasileiros, a criatividade é um 
ponto que também pode ajudar a combater o des-
perdício. Para Marcelo Viana, da T4, é aconselhável 
se antecipar e evitar jogar fora os itens que ainda 
estejam em condição de consumo, e ainda dá para 
aumentar o seu valor agregado: “Basta embalar es-
ses produtos em pequenas porções, transformá-los 
em pratos rápidos e até utilizá-los como ingredien-
tes salgados e doces. O que era prejuízo vira opor-
tunidade”.

Para o consultor Gorgulho, da Leitura Z, nessas 

horas até a boa vontade conta para evitar perder di-
nheiro. “Às vezes o varejista nem tem tanta criativi-
dade para desenvolver uma ação ou minimizar um 
desperdício, mas se a equipe estiver empenhada 
em combater esse problema, fará diferença”, avalia. 

Ele alerta que “muito empresário só entende o 
quanto é ruim o desperdício quando sente isso no 
bolso”. “É preciso abrir a mente, fazer uma releitura 
dos processos da loja, perceber que cada coisa jo-
gada fora se torna um valor financeiro significativo 
com o tempo”, alerta.

Fator humano – O planejamento do negócio, 
tão enfatizado pelos especialistas na hora de com-
bater o desperdício, não pode deixar de lado os re-
cursos humanos. “O varejista nem sempre enxerga, 
mas a loja é feita de gente, não de produtos”, des-
taca o consultor Frederico Gorgulho. “O elemento 
humano ajuda muito a combater as perdas, mas é 
preciso motivar, orientar e controlar a equipe, man-
tê-la feliz e funcionando.”

“A capacitação e o engajamento podem fazer 
com que a equipe redobre a atenção para esses 
pontos. Mais que um setor de prevenção de per-
da, as empresas devem criar uma 
cultura preventiva, com trei-
namento contínuo para 
oxigenar a equipe”, conclui 
o consultor Gilberto Quin-
tanilha. 

“Treinamento é funda-
mental para conscientizar 
e resolver essa questão. É 
importante entender que 
se trata de um investimen-
to que será custeado pela 
própria redução das perdas 
futuras”, completa Marcelo 
Viana, da T4 Consultoria.




