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A PAICA possui uma longa trajetória e amplos recursos na prevenção de 
perdas no varejo, adquiridos em nível de liderança em alguns dos varejistas 
mais renomados do mundo. Através dessa experiência, podemos projetar 
um programa completo de Prevenção de Perdsas para novos negócios, 
assim como oferecer apoio para departamentos de Prevenção de Perdas já 
existentes.

Somos especialistas em apoiar o cliente em qualquer área de seu programa 
de Prevenção de Perdas. Se isso inclui relatórios com base na exceção, 
a PAICA pode oferecer soluções confiáveis de software, apoiar a fase de 
implementação e conduzir “data mining”. Se os programas de treinamento 
e conscientização precisam de apoio, podemos criar e recomendar soluções 
que agreguem valor. Se o que se precisa são investigadores de campo, 

podemos utilizar nossa rede e gerar resultados 
imediatos. A PAICA pode também auxiliar 
na avaliação de candidatos, gerenciar linhas-
direta de denúncias de abuso, assim como 
desenvolver políticas e procedimentos. Além 
disso, oferecemos soluções e mecanismos de 
auditoria de compliance.

Estamos conscientes de que um negócio não 
é igual ao outro. A PAICA trabalhará com os 
líderes de sua empresa de modo a customizar 
um programa e/ou soluções que se encaixem 
perfeitamente na cultura de sua organização.

ESTUDO DE CASO
PAICA AUXILIA EMPRESA 
INTERNACIONAL DE BENS DE 
LUXO A TORNAR-SE PÚBLICA

Tendo como ponto de partida um 
relacionamento que teve início 
na área de Proteção de Marca, 
a PAICA trabalhou com um dos 
principais varejistas de produtos 
de luxo do mundo, para avaliar 
suas operações, das compras 
às vendas no varejo, em cinco 
continentes, incluindo análise 
de sistemas administrativos, 
financeiros e de informática, 
para preparar a empresa para 
uma oferta pública. A PAICA 
identificou e documentou 
dezenas de milhares de dólares 
em oportunidades de redução 
de fraude e desperdício, e para 
apoiar a expansão da empresa 
para mercados emergentes.
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