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Diminuir perdas para 
o varejo lucrar neste 
segundo trimestre

Nem todos os 
varejistas no Brasil 
contam com uma 
área ou investem em 
prevenção de perdas 
de maneira eficiente

Pasmem, alguns deles, 
geralmente os de 
pequeno porte, acre-

ditam que nem há necessi-
dade. A eles, ou a qualquer 
outro varejista, alerto que 
com as margens cada vez 
mais apertadas por conta 
do aumento da concorrên-
cia e da disputa pela renda 
do consumidor, diminuir as 
perdas pode significar uma 
questão de sobrevivência 
para o seu negócio. 

Segundo a 5ª Pesquisa 
Abrappe de Perdas no Va-
rejo Brasileiro os segmentos 
de supermercados, espor-
tes, magazines e eletromó-
veis registraram em 2021 
um crescimento nos índices 
de perdas em comparação a 
2020. No setor supermerca-
dista as perdas aumentaram 
de 2,10% para 2,15%. No 
varejo de artigos esporti-
vos saíram de 0,99% para 
1,12%, no de magazines sal-
taram de 0,91% para 0,94% 
e no de eletromóveis foram 
de 0,11% para 0,26%. 

Diante de números tão 
alarmantes, os varejistas 
têm desde já, e de olho no 
desempenho do segundo 
semestre, a oportunidade 
e a necessidade de refletir 
e colocar em prática ações 
relativas à prevenção de 
perdas, que evidentemente 
têm origens diversas, como 
erros operacionais, admi-
nistrativos, furtos, quebras 
operacionais e fraudes. 

Analisá-las e atacá-las 
é tarefa essencial, mas é 
preciso ter atitude e adotar 

a cultura de prevenção de 
perdas, com apoio da direto-
ria, levá-la aos funcionários 
de todas as áreas e mostrar 
a sua importância.

Um detalhe importante 
é que o segundo semestre 
guarda as melhores datas de 
vendas do varejo brasileiro. 
Agora em agosto ocorre o 
Dia dos Pais, em outubro 
acontece o Dia das Crianças, 
em novembro tem a Black 
Friday e dezembro, claro, 
o Natal. 

São nesses períodos de 
grandes movimentações 
que aumentam os furtos 
em lojas e as fraudes nos 
PDVs, extravio de mercado-
rias, atrasos nas entregas e 
avarias no armazenamento 
e transporte de produtos. 

Para diminuir as perdas 
e principalmente manter a 
lucratividade do negócio, 
o varejo, que trabalha com 
margens reduzidas próxi-
mas de 2%, tem à disposi-
ção uma série de soluções 
que auxiliam na proteção 
de produtos, garantem a 
segurança da loja, além de 
facilitar a gestão e o controle 
das equipes operacionais e 
de vendas. 

Os níveis de perda, como 
já vimos até pelos próprios 
números da Abrappe, va-
riam enormemente de acor-
do com o ramo de atividade. 
Mas a perda é inaceitável em 
qualquer parte do mundo e 
seja qual for o setor do va-
rejo, porém, praticamente 
impossível de ser evitada. 
Se eliminá-la é virtualmente 
impossível, cabe ao varejista 
torná-la mínima. 

Então, mãos à obra, o se-
gundo semestre já começou. 

(*) - É diretor Comercial da Gunnebo 
Cash Management, uma empresa que 

integra a Sesami Company 
(www.gunnebo.com.br). 

Hailton Santos (*)

D - Mestrado Profissional 
Os programas de mestrado profissional do Ibmec englobam o conhe-
cimento técnico-científico com as demandas reais das organizações 
privadas e públicas, focando em competências multidisciplinares. Uma 
metodologia assertiva com técnicas de ensino que prepara o aluno na 
solução de problemas apresentados pelo mercado, mas visando o seu 
alto desempenho e qualificação para a condução com êxito da sua pes-
quisa aplicada. A instituição já está com o processo seletivo aberto. Os 
interessados poderão se inscrever nos programas e consultar os editais 
por meio do site: (https://www.ibmec.br/rj/mestrado-profissional-ibmec).   

E - Turismo Paulista
Nos dias 3 e 4 de agosto, no Centro de Eventos São Luiz, em São Paulo, 
acontece o 19º Salão São Paulo de Turismo, onde o consumidor final vai 
poder conhecer diversos roteiros e atrativos do Estado de São Paulo, 
alguns pouco conhecidos, ideais para um passeio bate-volta com a família 
ou para um final de semana de aventuras, lazer ou mesmo para relaxar 
e ainda comprar pacotes a preços promocionais. Mais de 100 cidades 
paulistas estarão no evento. O encontro é promovido e organizado pela 
Conteúdo Brasil, com a Amitur, tendo como parceiros a Gestour e o Guia 
Comercial e Turístico. Saiba mais: (https://conteudobrasilfeiras.com.br/).

F - Busca do Google
O suíço John Mueller, líder de relações públicas da Busca do Google, apresen-
tará um webinar gratuito com o tema “Otimização de Mecanismo de Busca”. 
O evento ocorrerá na próxima quinta-feira (28) em inglês, com tradução 
simultânea para português e espanhol, das 11h a 12h. Mueller abordará como 
funciona a Busca do Google em seu processo de rastreamento, indexação e 
exibição. A palestra  é recomendado para desenvolvedores, líderes em estra-
tégia digital (CDO), especialistas em SEO e publishers. Mas qualquer pessoa 
com interesse na área pode se inscrever. Inscrições: (https://publishersonair.
withgoogle.com/events/google-search-latam-publishers-2022).

G - Amarula Raspberry
Amarula, o licor cremoso mais premiado do mundo, apresenta ao mercado 
brasileiro seu novo produto saborizado: o Amarula Raspberry. Composto 
apenas por ingredientes sustentáveis e originados da África, a bebida 

A - Universitários e Startups
O Santander Universidades Brasil anuncia a 2ª edição do Santander X 
Brazil Award, programa que apoia universitários e startups com men-
toria, incentivo financeiro, assessoria personalizada para o lançamento 
e aceleração dos projetos, além de promover conexões com pessoas 
do universo do empreendedorismo. Os participantes devem possuir 
um MPV (Mínimo Produto Viável) desenvolvido dentro do ambiente 
acadêmico. Para se inscrever, ou obter outras informações acesse o link 
(https://www.santanderx.com/calls/santander-x-award-brasil-2022-laun-
ch?utm_source=Web&utm_medium=Referral&utm_campaign=XAwar-
dBr_Launch_Brasil_NDP). 

B - Transporte de Cargas 
Nos dias 4 e 5 de agosto, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, 
acontece a Conet&Intersindical. O evento acontece duas vezes ao 
ano, uma por semestre, para publicar os resultados acumulados do 
frete e para debater as principais dificuldades enfrentadas pelos 
protagonistas do setor. A programação é dividida em duas etapas, 
uma para cada dia de evento: a Conferência Nacional dos Estudos 
em Transportes, Tarifas e Mercado (Conet), e o Intersindical. A 
pauta ênfase será a exibição dos resultados da pesquisa da entidade 
sobre os índices de custos no transporte. O levantamento leva em 
conta as alterações nos preços dos combustíveis, pedágios, seguros, 
compra de caminhões, de autopeças e de pneus, entre outros. Mais 
informações:  (https://www.sympla.com.br/evento/conet-intersindi-
cal-edicao-sao-paulo/1632294).

C - Tecnologia e Inovação 
A Missão Web Summit Lisboa 2022 é uma missão de negócios, tecnologia 
e inovação que vai conectar startups e empresários brasileiros com o 
ecossistema empreendedor de Portugal, que acontece de 30/10 a 04/11 
de 2022. É a maior e mais importante conferência de tecnologia, inovação 
e empreendedorismo no mundo, além de contar com diversas visitas 
técnicas focadas em networking e oportunidades de negócios em uma 
das mais vibrantes startups-cities da Europa. O programa  faz parte das 
ações do Serpro Booster, um programa da estatal voltado para startups. 
Serão selecionadas 60 startups e 20 empresas consideradas inovadoras. 
Saiba mais em: (https://www.missaowebsummit.com.br/).

traz o extrato do verdadeiro fruto marula com notas cítricas do Baobá 
- árvore proeminente na região africana -, e a junção da framboesa e 
chocolate branco cremoso. Nos últimos anos, a Amarula vem investindo 
fortemente na inovação de seus produtos e o Brasil é o segundo país 
mais representativo para a Amarula do mundo, perdendo apenas para 
a África do Sul. Agora, com a Amarula Raspberry, são quatro os sabores 
que complementa o leque com Amarula Cream, Amarula Vanilla Spice 
e Amarula Ethiopian Coffee. Saiba mais em: (www.todovino.com.br). 

H - Previdência Privada 
O último relatório da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 
(Fenaprevi),  revela que somente nos primeiros cinco meses do ano 
foram desembolsados R$ 5,7 bilhões em sinistros referentes a seguros 
de pessoas. Segundo a entidade, um alto volume pago de benefícios, 
também superior aos níveis de 2019 (pré-pandemia). Já em prêmios, 
o mercado alcançou R$ 22,5 bilhões entre janeiro e maio de 2022. A 
procura pelos ramos de Vida, contra Doenças Graves e o seguro Funeral 
continua avançando: 18%, 21% e 17%, respectivamente, quando com-
parada ao mesmo período de 2021. Mais de 181 mil sinistros, apenas 
por mortes decorrentes da Covid-19, foram acertados pelo setor, ou 
seja, cerca de R$ 6,7 bilhões pagos às vítimas e suas famílias de abril 
de 2020 até maio de 2022. 

I - Imersões em Ecossistemas 
Empresas e executivos interessados em conhecer novas tendências 
tecnológicas e prospectar negócios e parcerias em importantes centros 
de inovação da Europa podem se inscrever no Programa de Imersões em 
Ecossistemas de Inovação, coordenada pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). As próximas imersões presenciais ocorrerão entre os 
dias 4 e 7 de outubro, na Alemanha, e 10 a 13 do mesmo mês, na Fin-
lândia. Líderes empresariais, representantes de governo e da academia 
terão a oportunidade de conhecer o ecossistema dos países e entender 
motivo de serem referência em educação, empreendedorismo, inovação 
e ESG. Saiba mais: (https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/
mei/programas-mei/imersoes/#calendario-mei).

J - Indústria do Aço
O balanço do primeiro semestre deste ano foi positivo para a indústria 
do aço. O crescimento de 3,9% das vendas internas para 4,9 milhões de 
toneladas no primeiro trimestre, frente ao anterior, acelerou, na mesma 
base de comparação, para uma variação de 9,8% no segundo trimestre 
que atingiu vendas de 5,4 milhões de toneladas, totalizando 10,3 milhões 
de toneladas no primeiro semestre. A produção de aço bruto atingiu 
17,4 milhões de toneladas no primeiro semestre, o que representa uma 
queda de 2,8% em relação ao mesmo período de 2021. Nesse mesmo 
período, as exportações atingiram 6,6 milhões de toneladas, um aumento 
de 27,6% em relação ao primeiro semestre de 2021.
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Para o próximo ano, a 
previsão para o IPCA 
está em alta há 16 

semanas seguidas. 
Com relação ao Produto In-

terno Bruto (PIB), a previsão 
do mercado financeiro está 
em 1,93% para 2022, ante 
1,75% projetado na semana 
passada e 1,5% estimado há 
quatro semanas. Para 2023, 
a previsão de crescimento 
caiu na comparação com a 
semana passada, situando-
se em 0,49%, ante ao 0,5% 
projetado há uma semana e 
há um mês. 

Queda semelhante se 
observou na previsão para 
o PIB de 2024, que está em 
1,7%, ante ao 1,8% estimado 

A expectativa é que em 2023 o índice tenha redução de 5,3%, 
diz o Banco Central.
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Governo 
antecipa 
calendário do 
Auxílio Brasil

O Ministério da Cidadania 
antecipou o calendário anual 
de pagamento do Auxílio 
Brasil, de forma a viabilizar 
o pagamento de R$ 600 para 
o benefício já no mês de 
agosto. A medida consta da 
Instrução Normativa nº 18, 
publicada no Diário Oficial 
da União de ontem (25). O 
calendário com as datas de 
pagamento foi disponibili-
zado no anexo da instrução 
normativa, tendo por base o 
Número de Inscrição Social 
(NIS) de cada beneficiário. 
Atualmente, 17,5 milhões de 
famílias são atendidas pelo 
programa.

O pagamento do auxílio 
está previsto até dezembro, 
conforme prevê a emenda 
constitucional promulgada 
no dia 14 de julho desse ano 
pelo Congresso Nacional.

Por meio de medida pro-
visória, o governo federal 
liberou crédito extraordi-
nário de R$ 27 bilhões para 
o acréscimo de R$ 200 ao 
benefício, bem como para 
o aumento do valor do Au-
xílio Gás e para o Programa 
Alimenta Brasil. No caso do 
Auxílio Brasil, os recursos 
também serão utilizados 
para o pagamento de custos 
e encargos bancários relati-
vos à extensão do programa 
(ABr).

As mulheres já representam 
34% dos empreendedores no 
Brasil e o índice continua em 
alta. É o que mostra um estu-
do do Sebrae, com base em 
dados da pesquisa do IBGE. 
Abrir o próprio negócio é 
uma alternativa para alcançar 
a independência feminina, 
especialmente nos casos em 
que mulheres são expostas à 
violência doméstica. 

No próximo dia 7 de agosto, 
a Lei Maria da Penha comple-
ta 16 anos e a data será mar-
cada pelo Agosto Lilás, mês 
de conscientização pelo fim 
da violência contra a mulher. 
Principal instrumento de ga-
rantia dos direitos da mulher 
no país, a lei prevê, além de 
dispositivos mais rigorosos 
contra crimes cometidos no 
ambiente familiar, ações que 
promovam a dignidade da 
mulher. 

“Quando a mulher está 
numa situação de debilidade 
econômica, dependência 
econômica, a dignidade dela 
também está ferida”, afir-
mou a secretária nacional 
de Políticas para as Mulhe-
res, Ana Lúcia Muñoz, no 
programa Brasil em Pauta, 
da TV Brasil, de domingo 
(24). De acordo com uma 
pesquisa feita pela Serasa 
Experian, 40% das entrevis-
tadas desejam trabalhar por 
conta própria e montar uma 

Mercado financeiro prevê 
inflação de 7,3% para este ano
Pela quarta semana seguida, o mercado financeiro projeta inflação menor neste ano. Segundo o Boletim 
Focus, divulgado ontem (25) pelo Banco Central (BC), o IPCA deve fechar o ano em 7,3%, ante aos 7,54% 
projetados há uma semana; e aos 8,27% estimados há quatro semanas

ano e 7,5% ao ano, respec-
tivamente. 

Com relação à cotação do 
dólar, a taxa passou de R$ 
5,13 para R$ 5,20. A alta nas 
projeções para a moeda norte
-americana foi observada tam-
bém para os próximos anos. 
Há uma semana, estava em 
R$ 5,10 para 2023, passando 
para R$ 5,20, conforme pes-
quisa. Para 2024, a previsão 
é dólar a R$ 5,10 ao final do 
ano, ante à cotação de R$ 5,05 
há uma semana, e de R$ 5,08 
projetada há quatro semanas. 
Ligeira alta na projeção para 
2025 também, que estava em 
R$ 5,14 há uma semana e 
passou para R$ 5,15, segundo 
o boletim (ABr).

há uma semana e, também, 
há quatro semanas.  A pre-
visão para a taxa básica de 
juros, a Selic, manteve-se 
estável pela quinta semana 

consecutiva, em 13,75% ao 
ano para o fim de 2022. O 
mercado financeiro manteve 
estável a projeção da Selic 
para 2024 e 2025, em 8% ao 

Empreendedorismo feminino é uma 
das saídas para ciclo de violência

As mulheres desejam trabalhar por conta própria 
e montar uma empresa. O principal motivo: busca pela 

independência financeira.
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empresa. O principal motivo: 
busca pela independência 
financeira. 

O programa nacional Brasil 
pra Elas é um exemplo de 
política pública que oferece 
oportunidades a mulheres que 
querem empreender. A inicia-
tiva reúne desde qualificação 
profissional, orientações de 
como abrir uma empresa, dicas 
de como promover o negócio 
no meio digital até opções de 
linhas de créditos em bancos 
públicos. 

“O empreendedorismo é uma 
das formas para que aquela 
mulher, quando fortalecida, 
consiga, de alguma forma, um 
caminho, uma saída”, destacou 
a secretária durante entrevista 
com o jornalista da TV Brasil, 

Paulo La Salvia. “As mulheres 
estão, cada vez mais, livres 
para estar onde elas, de fato, 
desejam. A mulher tem que 
estar onde ela quiser”, acres-
centou Muñoz.

Outro projeto que vai ao en-
contro das ações de garantia 
de direitos das mulheres, da 
Lei Maria da Penha, é o da 
Casa da Mulher Brasileira. 
Inicialmente para capitais, as 
casas de atendimento a víti-
mas de violência doméstica 
foram remodeladas. Agora, 
a ideia do Governo Federal 
é implementar mais unidades 
no interior do país. Ao todo, 
a previsão é de que mais 30 
espaços sejam implementa-
dos — atualmente, existem 
apenas sete (ABr).


