
esponsáveis por ceiv.a de
50% do índice de perdas do
comércio, os furtos sempre
foram preocupação exclusi-
va do lojista. Agora não ma-
is. Hoje a indústria também
busca minimizar, lado a lado

com o comerciante, esse fator que gera
grandes prejuízos nos pontos-de-venda.

O maior desafio é aliar uma expo-
sição atrativa do produto com um sis-

tema de segurança capaz de inibir a
ação dos "mãos leves". Para isso, a
indústria aposta em soluções como
acondicionar os produtos em embala-
gens plásticas (muito comuns nos ca-
sos de DVDs e CDs), em caixas resis-
tentes de proteção ou ainda utilizar
etiquetas com sensores.

Custos compensados. Nesse merca-
do, a etiquetagem na origem vem
ganhando cada vez mais espaço. Por
esse sistema, os produtos saem das fábri-

cas com pequenas etiquetas que, caso
não sejam desativadas ao passar pelos
caixas, são detectadas por sensores colo-
cados na saída dos estabelecimentos.

Essa tecnologia começa a ser em-
pregada nos produtos mais visados
pelos ladrões, como protetores solares,
artigos eletrônicos de menor porte e
bebidas mais caras, que geralmente
são confinados em armários trancados.

A rede Zelo, que vende artigos de
cama, mesa e banho e conta com 28 lo-

; jas em território nacional, passou a utili-



zar a etiquetagem na origem há cerca de
seis meses. Todos os artigos de marca
própria já vêm etiquetados e, ainda nes-
te primeiro trimestre, os produtos de
terceiros também trarão etiquetas.
"Prevemos que a nova tecnologia possa
reduzir os furtos nas lojas da rede em
até 90%", afirma o diretor Mauro Razuk.

A Nívea, fabricante de produtos de
cuidados pessoais, também adota a
solução, mas com um diferencial: as
promotoras de pontos-de-venda colo-
cam as etiquetas nas linhas de cuida-
do facial e proteção solar quando os
itens chegam às lojas. "Essa tecnolo-
gia permite maior visibilidade dos
produtos, aumentando o giro do esto-
que", explica Luiz Faria, gerente de
planejamento da empresa.

O aumento de vendas decorrente
da melhor exposição dos produtos eti-
quetados na origem pode chegar a
60%, estima Thais Papin, coordenado-
ra do Núcleo de Etiquetagem na Ori-
gem (NEO), entidade criada por vare-
jistas para incentivar o uso dessa tec-
nologia no mercado brasileiro. "Os
custos, que podem variar de R$ 0,14 a
R$ 0,20 por unidade, são minimizados
por esses benefícios", afirma Thais.

Arsenal de guerra. A rede Carrefour,
que incentiva os fornecedores a utilizar
a etiquetagem, também adota outros
meios contra furtos. Os chamados sa-

fers, por exemplo, embalagens de plásti-
co resistentes colocadas nos produtos -
entre eles, energéticos - e posterior-
mente retiradas nos caixas. Mas essa
opção traz alguns inconvenientes.
"Além de exigirem trabalho adicional,
para a colocação nos produtos e poste-
rior retirada nos caixas, os safers
ocupam uma área maior de exposição",
diz Paulo Fernando Silva, gestor de pre-
venção de riscos do Carrefour. Ele tam-
bém pede aos fabricantes maior resis-
tência nos blisters (embalagens plásticas
protetoras), pois muitas vezes quem
pretende furtar um produto os retira
para reduzir o volume a ser levado.

Márcio Teixeira, diretor de opera-
ções e licenciamento da Fox Home
Entertainment na América Latina,
também acha pouco recomendável a
solução dos safers, embora afirme
que, por demanda dos varejistas, al-
gumas vezes compartilhe com eles os
custos dessa solução de segurança.
Para Teixeira, há opções melhores,
como a própria etiquetagem na ori-
gem, hoje utilizada pela Fox em todos
os DVDs destinados ao varejo.

"Futuramente, as ações destinadas
a inibir os furtos no varejo utilizarão a
tecnologia Radio-Frequency Identifica-
tion (RFID), que permite acompanhar
toda a movimentação das mercadorias
nas lojas. Mas por enquanto essa solu-
ção ainda é muito cara", diz. •••
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