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O caminhão é monitorado por satélite. Quando a mercadoria chega ao centro de distribuição, 
sempre acompanhada por um fiscal, é a primeira a ser desembarcada, passa por uma dupla 
conferência e é estocada de forma completamente separada. Nas lojas, é protegida por 
etiquetas especiais e ainda pode terminar trancafiada em um armário.   
 
Não é difícil imaginar que um notebook receba esse tratamento, mas o mesmo cuidado é dado 
para as pilhas alcalinas, protetores solares, creme anti-rugas, barbeadores, uísques e até 
cortes especiais de carne - considerados produtos de alto risco pelo varejo. E o roubo dessas 
mercadorias virou também uma séria preocupação da indústria, que está sentindo no bolso a 
queda das vendas por conta das precauções tomadas pelos supermercados. O resultado é 
desde o investimento em etiquetas eletrônicas anti-furto detectadas por antenas, como a 
Diageo e a Nivea, até a parceria e criação de seminários para levar o tema aos pequenos e 
médios varejistas, caso da gigante de consumo Procter & Gamble.   
 
O que mais preocupa os fabricantes é o chamado confinamento, nome dado aos produtos que 
ficam trancados nas prateleiras dos supermercados. Segundo a Universidade de Oxford, o 
confinamento custa à indústria US$ 60 bilhões ao ano. Quando o consumidor precisa pedir a 
chave a um funcionário para comprar um produto, as vendas podem cair até 80%, segundo 
cálculos da P&G.   
 
A multinacional de consumo se viu diante de um problema completamente novo depois que 
comprou a Gilette. Tanto o barbeador Mach3, quanto as pilhas alcalinas Duracell, produtos de 
alto valor agregado, são alvos constantes de furtos e, por esse motivo, ficam trancados ou têm 
difícil acesso em alguns supermercados. Trata-se de duas categorias extremamente 
importantes para a companhia. A P&G teve vendas líquidas de US$ 5,2 bilhões em lâminas de 
barbear no último ano fiscal e de US$ 4 bilhões em baterias.   
 
A preocupação é tanta que a empresa trouxe ao Brasil na semana passada o diretor global de 
operações da P&G, Colin Peacock, para dar um seminário a varejistas e distribuidores sobre o 
tema. As grandes redes têm departamentos inteiros e sistemas complexos, mas as pequenas e 
médias, que ganham cada vez mais importância no varejo brasileiro, ainda não estão 
preparadas. "Quando é obrigado a pedir ajuda a um funcionário, o cliente se sente inibido e 
até frustrado e a compra por impulso não é incentivada", diz.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No Brasil, o roubo de funcionário e cliente nas lojas representa 36,7% das perdas totais nos 
supermercados  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No caso das pilhas, mais de 40% das compras são feitas por impulso e, nos aparelhos de 
barbear, o índice é de 13%. Pesquisa feita pela companhia mostra que, diante de um produto 
trancado, 82% dos consumidores saem da loja sem o produto e 18% optam por outra marca. 
"Os varejistas também são prejudicados quando deixam de vender um produto de alto valor 
agregado como o nosso, já que os produtos concorrentes têm margem menor", afirma. A 
empresa não revela o prejuízo que tem com o problema dos roubos e confinamento. Na rede 
inglesa Tesco, segundo Peacock, as lâminas de barbear estavam trancadas em cerca de 35% 
das lojas. "Depois que a empresa implantou em parceria conosco um programa de 
gerenciamento de perdas e parou de confinar os produtos, as vendas cresceram 88%", afirma 
o diretor.   
 
As empresas de varejo têm departamentos chamados de prevenção de perdas. O roubo, tanto 
nas lojas, quanto antes de o produto chegar às gôndolas, é uma etapa do processo - juntos 
representam 36,7% no Brasil. As perdas incluem, por exemplo, as verduras que estragam no 
meio do caminho ou problemas de estoques e contagem de mercadorias. Segundo dados da 
Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), a perda média no Brasil é de 1,97% das 
vendas, índice mais alto do que a margem líquida de 1,75% do setor. No mundo, fala-se entre 



1,8% a 3,6%, mas há diferentes metodologias. "É uma área crucial para os supermercados", 
diz Jerome Negre, diretor de prevenção do Carrefour. "As indústrias estão mais preocupadas 
agora e procuram criar métodos de proteção desde a origem."   
 
A Diageo, fabricante do uísque líder de mercado Johnnie Walker, começou a fabricar um lacre 
de segurança que vai no gargalo das garrafas de bebidas - a etiqueta é lida pelas antenas de 
segurança dos supermercados. As antenas são comuns nos hipermercados, mas não existem 
nem mesmo nas lojas menores das grandes redes.   
 
No Pão de Açúcar, por exemplo, cerca de 20% das lojas ou 50% da área de vendas possuem 
antenas. "A decisão de investir em antenas é econômica, depende do tamanho e do retorno 
das lojas", diz Orivaldo Padilha, diretor de prevenção de perdas. Quando não há antena nos 
supermercados de menor porte, os produtos de alto risco costumam ficar trancados.   
 
Criada há dois anos, a etiqueta da Diageo era colocada no varejo. A empresa está 
desenvolvendo um novo sistema em parceria com os varejistas e , a partir do segundo 
semestre, os uísques já sairão da fábrica com a etiqueta anti-furto que apita ao ser lida pelos 
sistemas das grandes redes.   
 
Depois das gargaleiras, nome dados às etiquetas, os produtos da Diageo, que ficavam 100% 
trancados, reduziram o confinamento em 50% das lojas do Carrefour e Wal-Mart. 
"Dependendo da loja, depois que a bebida deixou de ser trancada, a venda aumentou em até 
30%", afirma Rogério Reis, da Diageo. Reis não fala sobre o custo da etiqueta, mas diz que há 
parceria com o varejo. A iniciativa das etiquetas eletrônicas da Diageo é exclusiva do mercado 
brasileiro.   
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