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Ações 
práticas

E
m tempos de grandes desafios 
na economia brasileira, o empre-
endedor pode e deve agir para 
preservar seu trabalho. De acordo 
com especialistas, há determina-

das atitudes que podem ajudar a superar a 
crise e contribuir para manter a saúde dos 
negócios, especialmente para quem tra-
balha no varejo. A prevenção de perdas e 
a comunicação visual são dois pontos nos 
quais o empreendedor pode atuar e inves-
tir, com retorno garantido. "Quanto mais 
competitivo for o segmento de mercado 
em que se atua, mais atenção aos detalhes 
gerenciais deve ser considerada. Um dos 
mais importantes refere-se às perdas, se-
jam elas decorrentes de furtos internos ou 
externos, falta de estoque, perdas fiscais, 
devoluções de mercadorias, compras mal 
feitas, gestão de caixa etc.", observa Luiz 
Fernando Sambugaro, Diretor de Comuni-
cação da Gunnebo Brasil, especializada em 
soluções antifurto para o varejo.

Para Luiz Fernando, como o varejo tra-
balha com margens muito reduzidas, é 
fundamental investir em tecnologia de 
proteção eletrônica, para reduzir as perdas 
de mercadoria. "Os recursos vão desde um 
Circuito Fechado de Televisão às antenas de 
detecção, passando pelos cofres inteligen-
tes. Tudo contribui para a redução das per-
das em até 80%, lembrando que as perdas 
médias no mercado chegam a 2,7% sobre 
o faturamento", ressalta. "Ou seja, aplican-
do-se a tecnologia e os serviços dela de-
corrente, a redução obtida com as perdas 
contribui diretamente com o aumento do 
lucro líquido do varejista", explica.

FUNCIONÁRIOS
A escolha dos parceiros e funcionários tam-
bém contribui para a prevenção de perdas. 
"Para um bom gerenciamento das perdas, 
é essencial considerarmos três pontos: tec-
nologia, pessoas e gestão (normas e proce-
dimentos). A tecnologia deve ser atualizada, 
compatível com o nível do negócio, de ori-
gem confiável e de razoável custo-benefício 

favorável ao seu empreendimento. Por outro 
lado, é necessário ter bons funcionários, trei-
nados e atualizados, alinhados com os objeti-
vos da empresa e conscientes das potenciais 
perdas inerentes ao negócio, para que pos-
sam contribuir com a redução delas", aponta 
Luiz Fernando Sambugaro. "O time deve ter 
metas, avaliações constantes e correções de 
rumo, pois o ambiente propício às perdas é 
muito dinâmico e requer atenção diária. Ou-
tro ponto é ter uma boa gestão, com normas 
e procedimentos, pois é ela que dará a dire-
ção e a forma de se cumprirem as atividades 
da empresa, em todas as áreas. Elas devem 
ser cumpridas à risca e respeitada por todos, 
do Presidente ao funcionário de menor cargo 
da companhia", comenta o especialista.

COMUNICAÇãO
Para uma empresa ter uma boa comunica-
ção visual não basta apenas ser lembrada, 
mas também ser identificada. Por isso, a co-
municação visual tem um peso importante 
nos bons resultados financeiros. "É funda-
mental ter uma comunicação atraente e 
que reflita a missão da empresa. Um bom 
projeto, com conceito de setorização e si-
nalização clara e arrojada, com segurança, 
é fundamental. A comunicação visual pre-
cisa ser harmoniosa com o ambiente e que, 
acima de tudo, valorize os produtos, tor-
nando-os desejados pelos consumidores", 
observa Antônio Balbino, Coordenador do 
Grupo de Prevenção de Perdas de Pernam-
buco e Gerente de Prevenção de Perdas do 
Grupo Barboza & Melo.

Para o especialista, o cuidado com a co-
municação visual, nas suas mais variadas 
expressões – desde o cartão de visitas, pas-
sando pelo site e a confecção das vitrines e 
fachadas da empresa – são importantes para 
que o empreendedor se comunique adequa-
damente com seu público. "Todas as empre-
sas, independentemente do tamanho, devem 
utilizar a comunicação visual como sua prin-
cipal ferramenta para aumentar suas vendas, 
reduzir suas perdas e, por fim, aumentar sua 
lucratividade", observa Antônio Balbino.

E
mpreender em tempos de crise 
pode ser uma ideia arriscada, mas 
será que pode ser também um 
bom negócio? Afinal, seja em pe-
ríodos de prosperidade ou de es-

cassez, o ato de empreender por si só tem 
inúmeros riscos. Então, diante de uma insta-
bilidade econômica do País, é melhor adiar 
os planos ou se lançar no mundo do empre-
endedorismo?

Para Frederico Gurgel, professor e con-
sultor para criação de novos negócios, seja 
em tempos de crise ou de prosperidade, 
empreender pode ser um bom negócio. 
“O fundamental é se a ideia é viável para o 

momento. Entretanto, atenção: boas ideias 
não são, invariavelmente, boas oportunida-
des de negócio”, afirma.

Mesmo sendo uma boa oportunidade, 
o resultado da empreitada vai depender de
muitos fatores. “Uma má análise de mer-
cado, previsão equivocada de demanda,
contratação desnecessária ou inadequada
de mão de obra, inexperiência em gestão
de negócios, precificação mal-elaborada,
ausência de recursos naturais, dentre outras
variáveis internas e externas, podem fazer
com que uma boa ideia não prospere e que
ainda prejudique quem se propôs a trans-
formá-la em negócio, seja em tempos de

crise ou não. É risco, faz parte”, argumenta 
o especialista.

Frederico Gurgel ensina que o caminho
para empreender começa a partir de uma 
visão clara, atingível e específica do negó-
cio. “Se você realmente pretende empre-
ender, defina exatamente o que quer rea-
lizar, busque as informações conclusivas e 
necessárias, planeje o que deve ser feito, 
estabeleça objetivos desafiadores e metas 
realizáveis, e acredite: toda conquista é de-
corrente da coragem de começar”, afirma 
o consultor.

ALTERNATIvA
Especialistas observam que alguns setores 
econômicos têm se mostrado mais promis-
sores para novos negócios, como os rela-
cionados ao turismo, à segurança privada, 
à economia criativa, à educação continuada, 
às energias renováveis, à estética, aos pro-
dutos eletrônicos, às start-up, dentre outros. 
Para quem está desempregado e pretende 
montar um negócio, o professor Frederico 
Gurgel dá a dica: “Procure fazer algo que já 
domina de alguma forma”, recomenda. 

A estratégia tem fundamento: pesquisas 
apontam que os negócios exitosos têm sócios 
com determinada experiência naquilo em que 

já trabalhavam ou pretendiam realizar. “Dessa 
forma, os riscos podem ser melhor calculados. 
Se o sócio, entretanto, não tem experiência, 
é recomendável procurar, fundamentalmente, 
quem a tenha e busque o maior número possí-
vel de informações”, orienta. “Por fim, cerque-
-se de especialistas e consultores responsáveis: 
eles podem contribuir para o que deve ser fei-
to”, destaca Frederico Gurgel.
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FREDERICO 
GURGEL: toda 

conquista é 
decorrente da 

coragem de 
começar.

LUIZ FERNANDO 
SAMBUGARO: 

investir em 
tecnologia, 

pessoas e gestão 
é fundamental 
para prevenir 

perdas no varejo.
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Para ter sucesso
Frederico Gurgel orienta que o 
empreendedor deve se fazer os seguintes 
questionamentos básicos:

• Qual o cenário atual para seu negócio?
• Qual a proposta do negócio?
• No que a proposta do negócio se
diferencia das demais?
• Quem é o cliente do negócio?
• Qual o principal motivo de o cliente
optar por seus produtos ou serviços?
• Quais os resultados que pretende
alcançar?

DUAS DICAS:
. Reduzir investimentos em prevenção de perdas é aumentar muito a desvantagem 
competitiva em relação às outras empresas.
. O layout deve favorecer ampla visualização de todas as áreas da loja. Um bom projeto 
visual organiza o fluxo de clientes e os aproxima da maior gama de produtos possível.




