




Neste cenário alarmante, o famoso vilão
é o setor de Frutas, Legumes e Verduras
(FLV). Com os demais produtos perecíveis,
totalizam 56,4% das perdas totais, dado que
revela descontrole administrativo nos su-
permercados, segundo o analista Marcelo
Felippe, do Provar. "Se o varejista faz tudo
certo, lucra menos de 2% do faturamento.
Com esse índice de perda, significa que ele
está perdendo tudo e mais um pouco."

Para reverter este quadro, a palavra de
ordem é prevenção. O administrador só
consegue prevenir as perdas a partir da
identificação das suas fontes. E as ações
a serem desenvolvidas variam de acordo
com a natureza da causa. As principais,

pela ordem de importância, são: quebra
operacional (42,5%),furto interno (16%),
furto externo (11,8%), erros administra-
tivos (11,2%), fraudes por fornecedores
(7,9%) e outros ajustes (10,6%).

Com base nos dados revelados pela 6a

Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro, re-
alizada pelo Grupo de Prevenção de Perdas
do Provar, a Fundação Abras e a Nielsen, a
metade exata das perdas nos supermercados
não é identificada (refere-se a diferenças en-
tre o estoque físico e o contábil). O restante
são as identificadas (quebras decorridas de
danos causados a produtos que os tornam
inapropriados para a venda).

O varejista deve descobrir o que e por

que está perdendo para buscar eficiência
operacional que contemple todo o proces-
so, desde as compras, o transporte, o centro
de distribuição (CD), a armazenagem, o
recebimento, a exposição, a reposição de
mercadorias, o sistema de inventário de
estoque, a logística da loja, treinamento
de funcionários e, finalmente, as vendas,
explica o diretor de atendimento ao varejo
da Nielsen, João Carlos Lazzarini.

A ruptura é a principal causa da que-
bra operacional. E um de seus agentes é
o atraso na entrega da mercadoria pelo
CD, que causa a perda fantasma. "Nesse
caso, o produto falta na gôndola, porque
não chegou à loja", exemplifica Lazzarini.

R eduzir a perda de alguns setores pela metade
não é tarefa fácil. Na loja do Supermercado

Cobal, no bairro da Penha, zona leste de São Paulo,
apesar de cumprir todos os procedimentos de
prevenção de perdas, por meio de um check-list, a

gerência não conseguia reduzir o índice de perdas.
Mas, desde setembro de 2006, quando foi implantada

a nova diretriz da empresa pelo Grupo Interno de
Prevenção de Perdas (GIPP), a situação mudou.

"Na caça ao desperdício, descobrimos várias

falhas nos procedimentos que foram todos
reformulados", conta a gerente de RH, Michele Huet.
Foram montadas equipes para atuar em cada área:
RH, sistemas, vendas e processos operacionais.

Hoje, quando o funcionário é admitido, ele sabe que
deve se adequar às regras previstas no GIPP. "O

critério da contratação tem sido fundamental para
o sucesso do projeto." Esse resultado já pode ser
mensurado na redução da quebra do açougue, que

diminuiu de 11 %, para 5% das vendas. E no FLV o
percentual já caiu de 12% para 7%.

Após oito meses de vigência, o GIPP
obteve também diminuição real de retrabalho

com a revisão dos procedimentos internos e

redução da perda de tempo, de material e de

talentos. "Além disso, com a otimização do
processo, conseguimos enxugar o quadro de
funcionários", conta Michele. O próximo desafio

é obter resultados na seção de frios e na frente
de loja, para diminuir a quebra de caixa e

trabalhar melhor o troco e as trocas.
O furto, item que também perturba o sono dos

supermercadistas, não é um fator relevante nas
perdas da loja Cobal da Penha. "Oitenta por cento

de nossos clientes são idosos e não criam esse
tipo de problema", diz Michelle. Para esses ilustres

clientes, atendimento diferenciado e gentil. "Com
isso, a clientela fica fiel."

A empresa obtém ganho de imagem por meio

de uma forte atuação com a comunidade, com os
projetos desenvolvidos pelo Acordes, braço social

do GIPP. Uma das ações é a doação do melhor
produto que sobra do FLV, como uma banana que
descolou do cacho ou um tomate mais maduro.

"Isso aproxima a empresa da comunidade e todos
saem ganhando".





Atuar para melhorar essa logística certa-
mente favorece o processo.

Outra situação comum é o recebimento
indevido de produtos que chegam à loja
fora dos padrões, com data de validade
próxima do vencimento e com tempera-
tura inadequada. Esse tipo de prejuízo,
às vezes imperceptível, vai corroendo a
estrutura. Assim, as perdas se avolumam
e escapam ao controle gerencial, observa
o diretor da Nielsen.

Os exemplos não se esgotam, principal-
mente emjelação aos perecíveis. "Imagine
como é difícil detectar a perda causada,
quando um funcionário do açougue vende
filé mignon no lugar de alcatra. Não há como
mensurar este prejuízo", observa Lazzarini.
A saída é treinamento e controle", diz.

FOCO - Felippe, do Provar, afirma que
é impossível a empresa atacar todos os
tipos de perdas ao mesmo tempo, senão
acaba aumentando o prejuízo. "A soma das

Em 2003, o Supermercado Angeloni, com 18 lojas em

Santa Catarina e uma em Curitiba, começou a apurar o
índice de perdas. Na época, a situação estava grave, acima
da média nacional: 2,08%. Nos anos seguintes, a situação

melhorou: foram 1,74%, 1,76% e 1,62%. "A nossa meta
para 2007 é 1,4%", adianta o coordenador de Prevenção de
Perdas, Deoclides Braz. Os índices são calculados sobre a
receita bruta.

No primeiro trimestre do ano passado o índice foi de
2,21 %. No mesmo período deste ano subiu para 2,26%.

Deoclides explica que esse aumento foi decorrente das
perdas no setor de hortifrutis, ocasionadas pelas altas
temperaturas. Ainda hoje, 70% de toda a perda da loja é

originada no FLV.
A política de prevenção de perdas foi implantada em

2004. Braz fez uma palestra para convencer a diretoria
da empresa sobre a necessidade de criar um sistema de

controle. "Elaboramos um programa a partir do qual, quando

longo do tempo, com um planejamento de
manutenção. "Se for abandonado resulta
em mais prejuízo."

Ao lado das perdas físicas, onde se

um problema é apontado como perda, o departamento
responsável tem de identificar a causa", explica Braz.

Hoje, as gerências que atingem as metas estabelecidas

têm um incentivo em compras ou em dinheiro. "Além disso,
vamos à loja de surpresa e checamos aleatoriamente alguns
produtos e procedimentos." Braz destaca os furtos no bazar,

como o segundo maior foco de perda na loja.

perdas mais o custo de sua prevenção de-
ve ser menor do que o total estimado das
perdas sem prevenção alguma". O ataque
deve ser focado e precisa ser sustentado ao



enquadram as destrutivas quebras ope-
racionais, o analista ressalta as perdas
de receita, conseqüentes, por exemplo,
de fraudes e inadimplência, e as perdas
administrativas, causadas por custas ju-
diciais em processos contra a empresa,
decorrente de erros, como é o caso do
recolhimento incorreto de tributos, que
implica multas. Há ainda as perdas de pro-
dutividade provocadas pela subutilização
de equipamentos e ineficiência na logísti-
ca. "Cabe ao supermercadista desenvolver
a capacidade de enxergar que em cada um
desses processos há uma canaleta por on-
de escorre o seu dinheiro. E agir."

SEM CONSERTO - Diante da gravi-
dade do problema, há alguns anos os super-
mercados começaram a criar departamen-
tos específicos para prevenção de perdas
e para combater os riscos e o desperdício.
Para o consultor Celso Armelin, da C&A
Consultoria, a gestão ineficiente leva ao
maior problema de todos, a perda do cliente,

Uma fórmula aparentemente simples: estoque inicial,
mais o que entrou, menos o que saiu, é igual ao

estoque final. O que faltar é o índice de quebra, apurado pelo
Supermercado Serve Todos, com cinco lojas na região de

Bauru, interior de São Paulo. Quando o percentual está dentro

do esperado a equipe é premiada. Mas não adianta diminuir
a quebra se as vendas caírem. "Essa equação não funciona.
Nesse caso, a equipe perde a premiação", explica o diretor
comercial, Erlon Ortega.

No Serve Todos, a regra não varia. A seção de FLV possui

o maior índice de perdas, por conta de estragos, entradas
a menos e mercadorias que não passam pelo check-out

porque são consumidas dentro da loja. O açougue também

gera muitos problemas e alto índice de perda. "É carne mal
manipulada e com mau recebimento". Mas hoje a situação é
muito melhor do que em 2004, quando a empresa começou a
fazer a prevenção por setor loja a loja.

As trocas também causam prejuízo. Por isso, o índice é
controlado. "Sabemos quanto cada loja gera de troca por
mês em valores. Quanto menor a troca, melhor para todos.
E o gerente da seção é premiado". Ortega lembra que os
fornecedores não trocam 100% dos produtos avariados.



que abandona a loja quando qualquer tipo
de erro implique conseqüências ao seu pro-
cesso de compra. "Aí, não tem conserto. É
preciso atuar antes que isso aconteça."

Armelin propõe um diagnóstico para
prevenção das perdas e desperdício, que
passa pela observação e avaliação das cau-
sas de atrasos e faltas dos funcionários e
higienização da loja do ponto de vista da
limpeza do ambiente, limpeza da operação
e higiene pessoal. Também sugere obser-
var as ferramentas de trabalho, como falta
ou excesso de embalagem e sua qualidade,
assim como os procedimentos de limpeza e
funcionamento dos equipamentos.

O consultor ensina ainda que é preciso
observar e avaliar os erros de registro ou
pesagem; a divergência de preços; a falta de
mercadorias; o excesso ou má administra-
ção do estoque; além do acompanhamento
dos números que revelam a rentabilidade
até os procedimentos dos compradores em
relação aos padrões e política de compras
estabelecidos.

A ALMA DA LOJA - Os perecíveis em
geral, incluindo carnes, frios, leite, frutas,
legumes e verduras são historicamente
campeões de perda, devido ao fato de se

deteriorarem em função das condições cli-
máticas, da manipulação e do curto prazo
de vida dos alimentos.

Ao mesmo tempo, são esses itens que
dão vida ao supermercado. A qualidade do
FLV, por exemplo, é um elemento determi-
nante na escolha da loja pelo consumidor.
Os produtos são uma fonte importante de
receita e um instrumento de diferenciação.
"Há quem defina o FLV como uma espécie
de alma da loja devido à sua ambientação,
o vigor das frutas e o frescor dos alimen-
tos", destaca Lazzarini, da Nielsen.

De acordo com dados do Centro Técni-
co de Qualidade em Horticultura da Com-
panhia de Entrepostos e Armazéns Gerais
de São Paulo (Ceagesp), no mundo todo
gerenciar este setor é uma tarefa com-
plexa e um grande desafio. Nos Estados
Unidos e Europa é comum, por exemplo,
se expor o produto na área de venda uti-
lizando a caixa do produtor. Isso reduz a
manipulação & o amassamento provocado
pelo empilhamento.

A solução definitiva para a Ceagesp é
a adoção do sistema de manuseio mínimo,
que na venda a granel ou em unidades de
consumo é garantia de perda zero, segu-
rança alimentar, economia de tempo, di-
nheiro e crescimento das vendas.

RH CONTRA FURTOS -Aatuação
do departamento de RH é vital para a pre-
venção de perdas. A empresa precisa ter
valores sólidos e transmiti-los a seus tra-
balhadores, e o processo de comunicação
deve favorecer a disseminação das práticas
ideais. Nesse caso, o treinamento habilita
o funcionário para atuar como importante
ferramenta na inibição do furto interno,
segunda maior causa de perda nas lojas,
representando 16% do total.

Para conceituar o que é desperdício, o diretor de

Operações da Associação Rede de Compras para

Supermercados (Arcos), Nelson Alexandre, recorre a William
Conway, autor de O Segredo da Qualidade, "Desperdício é
a diferença entre a forma como as coisas estão sendo feitas

agora e a forma que poderia ser, se tudo estivesse perfeito".
Preocupada com a rentabilidade de seus 56 associados,

a rede de compras começou há um ano a desenvolver

seminários com foco na prevenção de perdas. "Nosso
trabalho é muito mais forte em ações práticas do que

teóricas. Investimos mais na formação e conscientização das
pessoas do que em equipamentos", conta Alexandre.

Os furtos internos e externos podem ser controlados por

equipamentos eletrônicos, mas isso envolve investimentos
inviáveis para algumas lojas. Por essa razão, a tentativa é

diminuir os desperdícios por meio da conscientização dos
colaboradores, sem onerar as despesas.

O alvo principal são as perdas provocadas pela má

operação das lojas. Existem especialistas em todas as
áreas operacionais que dão treinamento para aumentar a

rentabilidade dos setores. No de carnes e aves, por exemplo,
os empregados são orientados sobre como comprar carnes
e aves; como escolher o melhor frigorífico e os tipos de gado

mais adequados; como preparar cortes especiais; como
definir as embalagens mais indicadas em função do produto e
como expor melhor para vender mais.



Para Felippe, treinar e selecionar o
colaborador com foco na prevenção de
perdas é o pulo-do-gato. "Valorizando es-
sa visão, o trabalhador passa a defender
a empresa e o seu emprego. Ele cria uma
postura responsável em relação a si e ao
outro". Felippe sugere que o varejista crie
um canal seguro de informações sobre fur-
tos internos, sem esquecer de dar garantia
para a defesa dos envolvidos.

Os pequenos e médios supermerca-
dos devem privilegiar o investimento em
seus recursos humanos porque é mais ba-
rato do que equipar toda a loja com câ-
meras e outros dispositivos de segurança.
O consultor Emílio Carlos Fernandes, da
Varejo Consultoria e Treinamento, afir-
ma que os resultados referentes a furtos
internos são assustadores porque faltam
seqüência nos treinamentos e envolvi-
mento das lideranças.

Já para os furtos externos, terceira
maior causa de perda (11,8% do total),
os caminhos são a instalação de equipa-
mentos de vigilância e pessoal de segu-
rança. Há ainda a tecnologia de etiquetas
antifurto colocadas na embalagem. Nesse
caso, há também a necessidade de treina-
mento da equipe de segurança para fazer

a abordagem ao cliente de forma discreta,
para não causar constrangimento em ca-
sos de equívocos, o que pode resultar, no
mínimo, em processos de indenização.

UMA LUZ - Há inúmeras possibilidades
para a empresa atacar as perdas e reduzir
o desperdício. Uma delas é a negociação
do fornecimento de energia elétrica. O alto
consumo dos supermercados, aproxima-
damente 2,3% das vendas brutas, deve-se
aos sistemas de refrigeração, iluminação e
ar-condicionado. "Os empresários preci-
sam reduzir os custos e nós podemos de-
senvolver soluções", explica o diretor de
Gestão de Clientes Corporativos da AES
Eletropaulo, Max Xavier Lins.

Oconsultor Emílio Carlos Fernandes
sente orgulho de contar um caso

ocorrido em suas andanças. "Em
2003 uma rede com 22 lojas pediu
uma auditoria para a seção de carnes
e aves. Ao observar as sobras da
desossa depositadas em um carro de
aço que seguiam para um caminhão
e eram levadas para fora da loja, vi a
grande quantidade de carne que ficava
colada aos ossos desprezados. Eram
280 quilos de carne por dia". Com isso,
Fernandes propôs a compra de duas

máquinas para melhorar a desossa e a
contratação de dois empregados, tudo
ao custo de R$ 56 mil por ano. A perda
era de R$ 400 mil/ano.

O supermercadista mal pôde
acreditar na vantagem. Até as sobras
da carne passaram a ser utilizadas
na produção da lingüiça de marca
própria. "Moral da história: é a falta de
visão no dia-a-dia que faz a empresa
desperdiçar e sair no prejuízo. É preciso
fazer cálculos, fazer planos no longo
prazo e lhes dar sustentação".

Uma das possibilidades é a gestão con-
tratual, pela qual o cliente de média e alta
tensão escolhe sua opção tarifária e define
as demandas a serem contratadas, com a
possibilidade de revisão das condições a
cada 12 meses. Nessa modalidade, a AES
Eletropaulo fornece duas ferramentas que
permitem à empresa definir seu perfil e,
conseqüentemente, uma contratação de
menor custo.

Uma segunda modalidade é o viés
da eliminação de desperdício. Com um
custo variável de acordo com o porte da
loja, o Programa de Eficiência Energética
possibilita a economia, pois se estuda a
performance do sistema e se identifica
os potenciais de desperdício. "Em pouco
tempo, a economia de consumo paga o in-
vestimento no programa", garante Lins.

UM SIMPLES TOQUE -A telefo-
nia fixa também pode contribuir para o
desperdício, se usada de forma inade-
quada. O mercado já oferece a tecno-
logia VoIP, que utiliza banda larga de
internet para fazer ligações. No caso de
redes de supermercados possibilita, por
exemplo, a comunicação entre matriz e
filiais com custo zero, sobretudo nas
comunicações interurbanas. Para im-
plementar o sistema, é necessário um
investimento inicial em equipamentos.
Mas já existem casos de empresas que
substituíram um serviço pelo outro, ex-
plica a gerente de Produtos e Comercial
da Matrix Internet, Patrícia Nunes.

O VoIP também pode ser utilizado a
partir de um ponto de internet para um
telefone comum. As ligações nacionais
custam em média 80% menos do que pela
telefonia fixa, garante Patrícia. v'y
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