
Boas Práticas Para o Gerenciamento de 
Riscos e Crises em Tempos do covid-19



QUEM 

SOMOS

A Abrappe é uma organização independente,
fundada em 2018 e formada por representantes
das principais empresas do varejo brasileiro.

Possui sede na capital de São Paulo e regionais
em dez Estados através de parcerias com
associações de supermercados

Temos como objetivo fomentar a cultura de
prevenção de perdas por meio do engajamento
entre as empresas e associações de classe,
reposicionamento estratégico perante a alta
administração das companhias, capacitação
profissional, geração de conteúdo e estudos,
troca de experiências, promoção de networking,
entre várias outras atividades e práticas.

“Disseminar a PREVENÇÃO DE PERDAS
como área estratégica e que contribua,
de forma sustentável, para o aumento e
proteção da rentabilidade dos negócios.”
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GESTÃO DE RISCOS E CRISES

A Abrappe tem um papel importante de informar e disseminar as boas práticas de Prevenção de Perdas
principalmente para o varejo, através da geração de conteúdo, trocas de experiências, pesquisas, fóruns de
discussão, etc.

Um exemplo disso foi a nossa cartilha de contingência e melhores práticas de contenção da contaminação do
coronavírus (covid-19) dentro da operação do varejo, criada e compartilhada com os associados e a sociedade
logo na primeira semana de isolamento em razão dos decretos expedidos pelas autoridades públicas.

O varejo está em momento de reflexão e de adaptação para essa nova realidade imposta pelo coronavírus e
algumas medidas preventivas visando a segurança dos funcionários, clientes e o patrimônio precisam ser
observadas, e por essa razão, reunimos neste paper, boas práticas que as empresas associadas à Abrappe estão
adotando neste momento para um melhor gerenciamento dos riscos gerados pela crise do covid-19.



CONCEITOS

Crise é um evento imprevisível com potencial para provocar
prejuízos significativos que afetam de forma direta pilares
como a empresa, colaboradores, clientes e a sociedade.

Gerenciamento de crise é o processo de identificar, obter e
aplicar os recursos necessários para a antecipação,
prevenção e resolução de uma crise de uma crise, com o
objetivo de permitir a continuidade dos processos de
negócios e/ou retomar no menor tempo possível.

Gerenciamento de riscos é o processo de identificar, avaliar,
tratar e monitorar os riscos existentes em uma organização
e tem como objetivo minimizar e mitigar a possibilidade de
impactos negativos deles sobre os objetivos pretendidos.

Diante do atual cenário de incertezas será de extrema e
fundamental importância proteger a saúde de
colaboradores e clientes, assim como proteger o
patrimônio e a operação, encontrando maneiras
criativas (através das melhores práticas) de racionalizar
recursos e investir em treinamentos eficazes, seja para
o quadro existente ou para nova demanda.

Neste paper apresentamos os principais riscos
operacionais e patrimoniais. Devemos estar atentos a
eles e seus respectivos planos preventivos (para evitar a
materialização do risco) e de contingência (para
gerenciar a crise caso ela venha a ocorrer).

BOAS PRÁTICAS



RISCOS OPERACIONAIS

• FURTOS

• OPERAÇÃO DE CAIXA (CHECKOUT)

• QUEBRAS 

• FRAUDES 

• RECEBIMENTO DE MERCADORIAS



RISCOS OPERACIONAIS

• FURTOS

Com o aumento do fluxo de clientes nas lojas das redes
varejistas denominadas essenciais (supermercados,
atacados, farmácias, pet centers, etc) devido a crise
pandêmica, a probabilidade de ocorrências de furtos
(internos e externos) aumenta exponencialmente.

Com a continuidade dessa crise pandêmica, poderemos
ter como efeito um agravamento de problemas sociais
e, como consequência, a probabilidade de aumento de
ocorrência de furtos nas lojas

Outro cenário possível está relacionado com os
segmentos não essenciais, que não estão em
funcionamento por determinações governamentais.
Esses segmentos, quando abrirem, necessitam estar
preparados para lidar com um possível aumento do
índice de furtos em razão do cenário da crise social.



FURTOS

✓ Reforço de contingente de segurança patrimonial, fiscais de prevenção de perdas e o monitoramento por CFTV em todas as lojas
de rua e shopping center;

✓ Treinamento de toda a equipe de loja para a realização de abordagens preventivas para situações de suspeita de furto ou quando
ocorrer alguma ocultação de produto dentro da loja (por exemplo, quando o individuo “guardar” produto dentro da bolsa);

✓ Na abordagem preventiva deve ser estabelecido um contato proativo sem causar constrangimentos para que a pessoa perceba
que está sendo monitorada, oferecendo uma ajuda personalizada ou uma cestinha, um carrinho, etc;

✓ Estabelecer parcerias com a Polícia Militar e ou Guarda Civil Municipal, principalmente nas bases próximas às lojas;
✓ Reforço das parcerias com a segurança dos shoppings centers;
✓ Intensificar a verificação de bolsas e armários;
✓ Maior atenção no recebimento de mercadorias; cuidado nas lojas sem docas internas e entregas noturnas;
✓ Testes e manutenção das antenas antifurto;
✓ Testes dos rádios comunicadores (HTs);
✓ Intensificação da etiquetagem de Produtos de Alto Risco (PAR) com as etiquetas antifurto;
✓ A lista de PAR tradicional pode sofrer mudanças em momentos de crises; avaliar quais produtos estão apresentando aumento dos

índices em relação ao histórico e utilizar etiquetas antifurto;
✓ Sendo possível, proceder o inventário diário ou semanal dos produtos PAR.

PLANO PREVENTIVO



FURTOS

✓ Crise no furto é quando realizamos uma abordagem reativa de um furto consumado, isso é, quando o

indivíduo não paga pelo produto. Essa abordagem é realizada tão logo ele sai da loja;

✓ É fundamental ter 100% de certeza de que a pessoa esteja com o produto furtado. Essa abordagem deve ser

realizada de forma discreta e com muito cuidado para evitar constrangimento e expor o varejista a ser

acionado judicialmente e condenado a pagar indenizações por danos morais;

✓ Para cumprimento do protocolo, solicite a nota fiscal do produto, e caso o furto seja confirmado, isto é,

certeza de que o indivíduo o pegou na área de vendas da loja e NÃO PAGOU; nesse caso, tente encaminhá-lo

para um local reservado, mantenha a porta aberta, se possível com câmeras, com a presença de uma

testemunha do mesmo sexo e, de acordo com as políticas de cada empresa, solicite a devolução o produto

ou chame as autoridades policiais.

PLANO DE CONTINGÊNCIA 



FURTOS

✓ Proteger as imagens gravadas por meio do CFTV conforme preceitos legais e só fornecer mediante solicitação formal de

autoridade competente;

✓ Acionar autoridade policial para registro do ilícito e lavratura de termo de ocorrência circunstanciado e/ou de Boletim de

Ocorrência. É de suma importância que a empresa tenha uma solução (software, livro, etc) para registro da ocorrência, onde

sugere-se, entre outras informações, registrar data, horário, modus operandi, dados da pessoa e informações dos produtos;

✓ Não é recomendada abordagem fora de determinado perímetro do estabelecimento; essa situação pode expor a empresa em

um eventual equívoco, assim como também pode expor demasiadamente a integridade física do funcionário.

IMPORTANTE: Cada empresa tem a sua política de abordagem. A Abrappe apenas sugere as melhores práticas adotadas por

grande parte das empresas que operam no território nacional. O entendimento do Ministério Público da localidade, o

posicionamento das delegacias locais e critérios adotados pelo juízes necessitam ser observados.

PLANO DE CONTINGÊNCIA 



RISCOS OPERACIONAIS

• OPERAÇÃO DE CAIXA

Com o aumento do fluxo de clientes, a operação de caixa

fica suscetível a diversos tipos de ocorrências de falhas

operacionais e fraudes que podem comprometer a gestão

dos estoques e a lucratividade da empresa.

Tipos de ocorrências mais comuns:

• Fraudes nos cancelamentos de cupons fiscais e de itens;

• Erros ou fraudes nas operações de self-checkout;

• Subescaneamento (não registro) de produtos em razão

de falhas no processo ou conluio com o cliente;

• Produtos registrados incorretamente (erros e fraudes);

• Ocultação de produtos em outras embalagens;

• Descontos indevidos;

• Fraudes nas trocas e devoluções;

• Cartões clonados e cédulas de dinheiro falsas;

• Alarmes não desativados e/ou removidos.



OPERAÇÃO DE CAIXA

✓ Reforço de monitoramento do CFTV e de fiscais nas operações de caixa;

✓ Aumentar frequência da realização de sangrias (determinar um limite máximo em cada gaveta);

✓ Investimento em tecnologias de monitoramento (interno ou externo) das operações de frente de caixa;

✓ Treinamento para os operadores com foco nos erros mais frequentes;

✓ Treinamento para os operadores com foco nas fraudes mais frequentes;

✓ Treinamento e conscientização da equipe de fiscais de caixa ou aprovadores de exceções no caixa.

PLANO PREVENTIVO

✓ Gerência da loja e equipe de Prevenção de Perdas, em qualquer situação de crise gerada pelo cliente e
operador de caixa, devem agir afim de evitar tumultos. Na ocorrência de uma crise a equipe gerencial
deve assumir a comunicação com o cliente.

PLANO DE CONTINGÊNCIA 



RISCOS OPERACIONAIS

• QUEBRA

Erros no processo de planejamento de compras pode

gerar grandes problemas para a gestão de estoques,

como a falta ou excesso de produtos.

No caso de excesso, onde a demanda é substancialmente

maior do que a procura por parte dos clientes, se não

vender o produto e esse permanecer no estoque por

muito tempo, possivelmente, parte desse estoque será

“quebrado”, seja por danos físicos causados no

armazenamento e manipulação, ou pela perda natural ou

por vencimento.



QUEBRA 

✓ A crise gera picos de venda, observar o momento adequado para planejar de acordo com o histórico de demanda
e o cenário para realização de apostas comerciais somente para oportunidades;

✓ Intensificar o inventário rotativo para ajustes dos estoques;

✓ Revisão diária dos vencimentos dos produtos;

✓ Aplicar descontos progressivos nos produtos de acordo com a proximidade do vencimento;

✓ Análises constantes das curvas ABC e monitorar relatórios de itens sem vendas diariamente.

PLANO PREVENTIVO

✓ Uma boa negociação nos acordos comerciais, estabelecimento de multas, combinação de devoluções, etc,
podem evitar futuras crises entre varejistas e fornecedores no tocante a devolução dos produtos. Crises
comercias são resolvidas através de acordos e/ou medidas judiciais.

PLANO DE CONTINGÊNCIA 



RISCOS OPERACIONAIS

• RECEBIMENTO DE MERCADORIA

O perfil dos Produtos de Alto Risco (PAR) está mudando

com a crise pandêmica. Produtos que antes não

apresentavam diferenças, como os de necessidade

básica, nesse momento registram faltas de quantidades

dentro das caixas e também de volumes em amarrações

de paletes no processo de recebimento.



RECEBIMENTO DE MERCADORIA

✓ Intensificar time de Prevenção de Perdas no recebimento de mercadorias;

✓ Conferência detalhada dos paletes, volumes e da quantidade dentro das caixas de acordo com a lista PAR
(Produtos de Alto Risco) definitiva e sazonal;

✓ Equipe de Prevenção de Perdas deve fazer uma segunda conferência nos produtos classificados como PAR;

✓ Realizar auditoria dos romaneios de ocorrências de mercadorias e reportar para área comercial divergências
identificadas para ajuste do processo com os fornecedores.

PLANO PREVENTIVO

✓ Uma boa negociação nos acordos comerciais, estabelecimento de multas, combinação de devoluções, etc,
podem evitar futuras crises entre varejistas e fornecedores no tocante a recebimento dos produtos. Crises
comercias são resolvidas através de acordos e/ou medidas judiciais.

PLANO DE CONTINGÊNCIA 



RISCOS PATRIMONIAIS

•             ASSALTOS / ROUBO DE NUMERÁRIOS

•             INTRUSÃO / ARROMBAMENTOS

•             TUMULTOS / SAQUES

•             ROUBO DE CARGA



RISCOS PATRIMOMIAIS

• ASSALTO E ROUBO DE NUMERÁRIOS

Assalto e roubo de numerários sempre foram latentes no

varejo em épocas sazonais de maior fluxo de clientes,

maior disponibilidade de dinheiro e, consequentemente,

maior atratividade.

Em razão desse cenário de maior atratividade e também

influenciado por fatores sociais, as operações de varejo

ficam mais expostas a assaltos e roubos de numerários e

medidas preventivas adicionais tornam-se indispensáveis.



ASSALTO / ROUBO DE NUMERÁRIOS

PLANO PREVENTIVO

✓ Reforço do contingente de segurança patrimonial, fiscais de prevenção de perdas e investimentos em CFTV em todas as
lojas de maior criticidade independente se localizadas em rua ou shopping center;

✓ Parcerias com a Polícia Militar e/ou Guarda Civil Municipal, principalmente nas bases próximas às lojas;
✓ Intensificar parceria com a segurança dos shoppings centers;
✓ Estabelecer plano de comunicação noturna colaborativa entre empresas próximas às lojas e CDs com o objetivo de

compartilhar informações de veículos e pessoas suspeitas;
✓ Acompanhamento remoto da abertura e fechamento dos CDs e lojas (Quem abre?, Quem fecha?, Quem tem as chaves?) -

(Chave da Loja x Cofre x Almoxarifado x Chave do CD);
✓ Plantão 24 horas de atendimento dos CDs e lojas durante o período (números dedicados);
✓ Aumento na frequência de sangrias nos caixas (deixar o mínimo possível);
✓ Aumento da frequência no transporte de valores (para as lojas fechadas garantir que todo o numerário foi recolhido);
✓ Colocar avisos próximos aos caixas e balcões de atendimento de que a loja possui sistema de abertura e fechamento

monitorados por uma central de segurança;
✓ Se a loja possuir cofre boca de lobo e/ou cofre inteligente, também comunicar de que a chave e/ou senha encontra(m)-se

em poder das empresas de transporte de valores;
✓ Firmar parcerias entre varejistas que dividem o mesmo site.



ASSALTO / ROUBO DE NUMERÁRIOS

Em caso de assalto/roubo:

✓ NUNCA REAGIR;
✓ Sempre falar para o(s) assaltante(s) o que você vai fazer;
✓ Informar como será seus movimentos de forma clara e objetiva;
✓ Não olhar diretamente para o(s) rosto(s) do(s) assaltante(s);
✓ Manter a calma e prudência em todos os seus movimentos;
✓ Obedecer integralmente o comando do(s) assaltante(s).

Em caso de disparo de arma de fogo dentro da loja:

✓ NUNCA GRITAR OU CORRER;
✓ Manter a calma;
✓ Deitar-se no piso ou proteger-se atrás de colunas, paredes e/ou móveis de material razoavelmente resistente;
✓ Caso tenha botão de pânico, aperte somente se sentir seguro.

PLANO DE CONTINGÊNCIA



RISCOS PATRIMOMIAIS

•               INTRUSÃO / ARROMBAMENTOS

Uma das grandes preocupações dos varejistas em razão

das consequências que a crise do covid-19 pode gerar, diz

respeito ao possível aumento de intrusões e

arrombamentos nas lojas.

Essa crise é muito diferente de outras, pois toda a

população pode ser atingida, inclusive parte do efetivo

das forças de segurança públicas e privadas, dessa forma

devemos buscar soluções caso falte essa mão de obra.



INTRUSÃO / ARROMBAMENTOS

✓ Confinamento noturno dos produtos PAR nas lojas e CDs;
✓ Teste das câmeras, sensores e alarmes em todos os CDs e lojas;
✓ Reforço do monitoramento remoto de imagens e alarmes (CDs, lojas de rua e em shoppings);
✓ Avaliar a instalação de barreiras físicas nas lojas, com implantação de concertinas em muros, cerca elétrica (atentar para

especificações legais), tapumes de madeira ou metal nas áreas envidraçadas;
✓ Revisão das apólices de seguros (sinistros);
✓ Verificação dos equipamentos de combate a incêndio, geradores de energia CD, lojas e reforço dos procedimentos de segurança

do trabalho (EPIs);
✓ Procedimento para acompanhamento de falta de energia para lojas que não possuem gerador ou que o mesmo foi ativado;
✓ Revisão do protocolo de contato para possíveis sinistros (arrombamentos, intrusões, saques, arrastões, tumultos, assaltos,

roubos, golpes e fraudes) – o que fazer e para quem ligar;
✓ Reforçar as barreiras físicas durante o período noturno com trancas, correntes e cadeados para retardar ações de invasão;
✓ Desativar e bloquear equipamentos, como empilhadeiras e carrinhos de palhete manuais em lojas e CDs, dificultando seu uso

por invasores noturnos.

✓ Cada empresa possui seu protocolo independentemente do tipo de serviço que possua, como monitoramento externo de
imagem ou alarme, central de monitoramento interno e/ou outra solução. Autoridades policiais devem ser comunicadas, assim
como a área de Prevenção de Perdas e o responsável pela loja para as devidas providências.

PLANO PREVENTIVO

PLANO DE CONTINGÊNCIA



RISCOS PATRIMOMIAIS

• TUMULTOS / SAQUES

Os eventos de tumultos e saques sempre foram tratados

como casos isolados no varejo, porém, com o

agravamento da crise, podem ocorrer nas lojas e CDs.

Será necessário traçar estratégias de inteligência e contra

inteligência para tratar essa nova realidade, inclusive para

a proteção dos clientes e funcionários, pois geralmente

esses eventos acontecem com a loja e CDs em operação.



TUMULTOS E SAQUES

✓ Implantar sirenes com ou sem fio nas fachadas da loja para chamar a atenção de forma explícita através de som e luzes de
alerta (atenção para as especificações legais uso de sirenes);

✓ Alertas de alarmes ou ações inesperadas devem ser enviadas diretamente às pessoas capazes de tratá-las com protocolos já
definidos e escalonados através de comando à distância;

✓ Trabalho de inteligência para monitorar redes sociais, mensagens e comunidades próximas às lojas e CDs para identificar
ameaças de invasão e saques;

✓ Reforço do contingente de segurança patrimonial, fiscais de prevenção de perdas e o monitoramento por CFTV em todas as
lojas, com atenção àquelas de maior risco;

✓ Reforço das parcerias com a Polícia Militar e/ou Guarda Civil Municipal , principalmente nas bases próximas às lojas;
✓ Reforço das parcerias com a segurança dos shoppings centers;
✓ Treinamento simulado (o que fazer) em caso de tumultos e saques (protocolos de resposta);
✓ Monitorar movimento externo da loja; se identificado aglomerações de pessoas, reduzir ou limitar o número de portas abertas;
✓ Manter viaturas das empresas de segurança (contratadas) em lojas de maior criticidade;
✓ Monitoramento de imagens à distância para as lojas de maior criticidade;
✓ Estabelecimentos fechados devem fazer escala periódica de visita ao local por parte dos responsáveis pela unidade ;
✓ Reuniões diárias com as lideranças reforçando os procedimentos de segurança, prevenção de perdas e os planos de ação em

caso de emergência para socorro e contenção;
✓ Firmar parcerias entre varejistas que dividem o mesmo site;
✓ Definição de padrão de barricadas.

PLANO PREVENTIVO



TUMULTOS E SAQUES

Algumas tecnologias podem ainda ser implantadas visando a prevenção, como:

GERADOR DE FUMAÇA
✓ consiste em equipamentos geradores de fumaça/neblina ativados automaticamente ou sob comando à distância, criando uma

barreira de segurança.

BARREIRA SONORA
✓ debilita o invasor e força para que ele saia das instalações ativadas automaticamente ou sob comando à distância.

ESTROBOSCÓPIO
✓ efeito de iluminação para desorientar e espanta o invasor.

SONOFLETORES
✓ dissipa som de alta potência através de gravações predeterminadas ou em tempo real por um operador de uma central de

monitoramento à distância no ambiente invadido desestimulando a ação criminosa.

PLANO PREVENTIVO



TUMULTOS E SAQUES

✓ Acionar a Polícia Militar e/ou Guarda Civil imediatamente após a identificação do saque/tumulto;

✓ Pessoas capacitadas deverão acalmar os clientes que estiverem dentro da loja;

✓ Mapeamento de prontos-socorros e hospitais na região, indicando em quilômetros e tempo de deslocamento, levando em
consideração que os mais próximos poderão não atender em razão da crise pandêmica;

✓ Em caso de tumulto e saques, o sistema de alarme de incêndio pode ser acionado com orientação para que todos saiam do local;

✓ Manter sistema de som funcional para orientar as pessoas em caso de tumultos com frases já definidas para cada situação.

PLANO DE CONTINGÊNCIA



RISCOS PATRIMOMIAIS

•                ROUBO DE CARGAS

O cenário da crise do covid-19 está provocando um

aumento da demanda de entregas de produtos

adquiridos através do comércio eletrônico. Com o

agravamento da crise social, esse cenário torna mais

atrativo o roubo de cargas.



ROUBO DE CARGA

✓ Evitar regiões com elevado número de ocorrências de crimes em geral. É possível utilizar os dados estatísticos das

Secretarias de Segurança Públicas, evitando o transporte nesses locais ou escolher horários com menor risco. Isso vale

também para os momentos de cargas e descargas de mercadorias nas lojas e CDs;

✓ Evitar o transporte noturno. Menor volume de veículos, baixa luminosidade, reduzido efetivo policial nas rodovias e

ruas, são fatores que estimulam as ações de grupos criminosos;

✓ Manter as informações de contatos das forças policiais por região, rodovia, cidades, etc, são essenciais para um pronto

atendimento em caso de suspeita ou ocorrência confirmada;

✓ Ter definido de forma clara e objetiva protocolo para acionamento das forças policiais agiliza o atendimento à

ocorrência reduzindo os erros nas tomadas de decisões;

✓ Programar as paradas em locais com avaliação de risco e tempo previstos, seja para abastecimento, alimentação, carga e

descarga, etc, são essenciais para proteção da carga e motorista.

PLANO PREVENTIVO



ROUBO DE CARGA

✓ Manter uma comunicação contínua com os motoristas é uma forma eficiente de evitar perdas. Eles podem ter o auxílio

imediato caso identifiquem uma situação de risco, agilizando o contato com a polícia, escolta ou serviço de pronta resposta e

localização;

✓ Uso de aeronave compartilhada com outras empresas para baixar o custo de utilização para apoio e localização em caso de

situação suspeita é muito eficiente e inibidor. Algumas empresas estão utilizando drones para substituir aeronaves, todavia,

temos de ficar atentos às legislações vigentes;

✓ Os veículos devem ter identificação no teto do baú que facilite a sua localização por aeronaves;

✓ Uso de comboio com vários caminhões para transporte de longa distância dificulta as ações criminosas;

✓ Treinamentos e orientações aos motoristas são essenciais para que os protocolos de segurança e prevenção ocorram sem

contratempos, inclusive com exercícios de simulação de roubos;

✓ Avaliar a necessidade de escolta armada, em situações de elevado risco, quando nenhuma outra medida preventiva está

surgindo efeito;

✓ Monitoramento da frota através de centrais de gerenciamento de risco interna ou externas.

PLANO PREVENTIVO



ROUBO DE CARGA

✓ Manter uma correta manutenção preventiva dos veículos e checklist antes do carregamento, reduzindo possíveis panes

quando os veículos estiverem em trânsito para as entregas;

✓ Manter restritas ao menor número de colaboradores possível, as informações das cargas, horários e roteiros de entregas;

✓ Monitoramento da frota através de centrais de gerenciamento de risco interna ou externas, permitindo adicionar alguns

recursos, como:

✓ Travamento das portas do baú e da cabine;

✓ Controle de velocidade, aceleração e frenagem;

✓ Ativação de alerta de pânico;

✓ Abertura de som na cabine do motorista;

✓ Câmeras de segurança embarcadas na cabine e baú;

✓ Desligamento remoto da ignição em caso de emergências.

PLANO PREVENTIVO



ROUBO DE CARGA

PLANO CONTINGÊNCIA

✓ Comunicar de imediato as autoridades policiais, disponibilizando dados do veículo, informações do motorista, inclusive

fotografia e carga transportada, última localização do automóvel e respectivo horário;

✓ Comunicar de imediato as lojas, CDs e transportadora para redobrarem a atenção, pois o veículo roubado pode ser usado

como “Cavalo de Tróia” para adentrarem e roubarem esses locais;

✓ Acionar de imediato o serviço de pronta resposta ou gerenciamento de risco, para o trabalho de localização, apoio ao

motorista, resgate do veículo e respectiva carga;

✓ Procurar entender qual a situação do motorista, se está em segurança ou desaparecido;

✓ Recomendamos não comunicar a família do motorista até que as autoridades policiais o localizem ou ultrapasse seu horário

habitual de chegar em casa;

✓ Manter os alertas para as lojas e CDs todos os dias até a recuperação do veículo, principalmente se for personalizado;

✓ Importante que as ações devam ser tomadas no menor tempo possível; para que isso ocorra simultaneamente recomendamos

uma equipe de colaboradores treinada para seguir protocolos horizontal em caso de roubo de carga em andamento.



CONCLUSÃO

A Abrappe está engajada em nortear o varejo brasileiro
preparando-o para os novos desafios e impactos que serão
impostos durante e depois da crise.

Com resiliência e a ajuda incansável da Prevenção de Perdas para
a proteção do lucro e redução sistemática das perdas, custos,
despesas e desperdícios, vamos vencer juntos esse período que
ficará marcado na história do varejo brasileiro e mundial.

Para tanto, através de grupos de discussões que possuímos na
Abrappe, colhemos informações sobre como os varejistas estão
se prevenindo mediante a atual crise respeitando a realidade do
segmento nesse momento em relação as suas particularidades.

Cabe aos profissionais de prevenção de perdas guiarem a
empresa para um cenário de menor risco, analisando, gerindo e
controlando recursos afim de garantir a proteção do lucro.
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