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erder faz parte da vida e do va

rejo. Mas como diz o velho di

tado, "é melhor prevenir do que 

remediar". E se isso vale para a 

vida, por que não valeria para o 

varejo? Para não deixar que as perdas in

fluenciem nas contas do seu negócio, aca

dêmicos e empresas privadas estudam 

incansavelmente o tema. No entanto, 

por mais conhecimento e 

tecnologia que se tenha, a 

melhor ferramenta para 

prevenir as perdas está 

em uma gestão contro

lada tanto dos números 

quanto das pessoas. 

Os especialistas colo

cam sempre os procedi

mentos como a melhor 

arma para impedir per

das. Em segundo lugar 

estão as pessoas e, depois, 

a tecnologia. É claro que 

os três juntos são mais 

eficazes. No entanto, o 

brasileiro ainda resiste 

em acreditar que as per

das podem ser maiores 

que o aparente. A falta de 

controle dos varejos na

cionais não só atrapalha a 

prevenção como também 

impede que estudiosos entendam as ca

racterísticas do varejo brasileiro. 

O Programa de Administração do Va

rejo, da Fundação Instituto de Adminis

tração (Provar/FIA), em parceria com a 

Associação Brasileira de Supermercados 

(ABRAS), a Nielsen e o Instituto Brasi

leiro de Executivos do Varejo (Ibevar) 

avalia as perdas no Brasil. A pesquisa 

anual da entidade procura mostrar um 

raio X das perdas no varejo brasileiro. 

E segundo o último estudo divulgado, 

de 2011, as perdas supermercadistas no 

Brasil somaram, em média, 1,96% da re

ceita operacional das empresas. 

O estudo apontou que as quebras ope

racionais são as que mais geram perdas, 

com 33% do total. Os produtos com pra

zo de validade vencido foram o principal 

problema. Os furtos também ganham 

destaque: os externos representam 19% 
das perdas, enquanto os internos, 15%. 

Garantir que as perdas não se tornem 

um grande problema depende, antes de 

tudo, de uma política de prevenção. Luiz 

Fernando Sambugaro, diretor de Comu

nicação da Gunnebo Gateway Brasil, ex

plica que essa política deve estar baseda 

em um tripé: pessoas, tecnologia e nor

mas e procedimentos. Esses três itens 

têm de estar funcionando em harmonia, 

com a atenção dos gestores a cada um 

deles. "É a boa gestão que vai conseguir 

identificar o que acontece no chão de 

loja e construir soluções", salienta. 

Segundo Sambugaro, pesquisas inter

nacionais indicam que 10% das pessoas 

jamais furtarão, outros 10% vão sem

pre tentar levar vantagem, e 80% terão 

comportamento variado, conforme a 

oportunidade. Para ele, apenas uma boa 

gestão, com normas e procedimentos, 

vai impedir que esses 80% tenham um 

comportamento prejudicial ao varejo. 

Anderson A. Ozawa, 

autor do blog Prevenção 

de Perdas Brasil, lamen

ta que grande parte das 

perdas sejam oriundas 

de problemas internos. 

Segundo o especialista, 

se o varejista tem proces

sos bem amarrados, fur

tos internos diminuem. 

E quanto aos problemas 

operacionais, o remédio 

é treinamento e contro

le — do recebimento de 

perecíveis até a tempera

tura da geladeira. E não 

se esquecer de regras 

básicas como o controle 

PVPS (primeiro a vencer, 

primeiro que sai). 

Um dos problemas 

mais difíceis de resolver 

quando se trata de furto 

externo, conta Sambugaro, é cultural, 

pois o cliente que está fazendo uma 

compra de R$ 400 acha que consumir 

um refrigerante dentro da loja e não 

pagar é insignificante em relação ao 

seu gasto. 

Mas o varejista também tem seus 

tabus. Sambugaro diz que não há uma 

cultura de se preocupar com perdas no 

Brasil, por isso a dificuldade de obter 

números exatos de quanto se perde e de 

onde vêm as perdas. Nos Estados Uni

dos, 80% das perdas são provenientes 
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de furtos. Atualmente, com a crise eco
nômica do país, o furto externo tem 
aumentado cerca de 3% ao ano. Para 
o especialista, isso é natural, tendo 
em vista os fatores que pioram o fur
to externo. Para ele, o principal fator 
gerador de furto no Brasil é a impuni
dade, já que muitos varejistas não se 
dispõem a dar queixa ou acompanhar 
o infrator até a delegacia. Mas sem esse 
controle, mais uma vez, a falta de nú
meros distorce a realidade e dificulta 
as políticas de prevenção. 

Para o professor Claudio Felisoni de 
Angelo, coordenador geral do Provar 
e presidente do Ibevar, o cenário está 
mudando. Ele acredita que com o nível 
maior de competição entre as empresas, 
existe uma preocupação mais evidente 
em evitar as perdas. "E o esforço está 
acontecendo na área tanto de qualifica
ção quanto de equipamentos", afirma. 

Ozawa também aponta o investimen
to de pequenos e médios varejistas em 
prevenção de perdas. "Quando olhamos 
para o passado, vemos que o pequeno 
só fiscalizava, era mais operacional do 
que estratégico", conta. Para ele é im
portante ter uma parte dos esforços na 
fiscalização, mas uma equipe focada em 
análise de informações de perecíveis, 
inventário e um gestor estratégico que 
converse com todas as áreas, buscando 
uma ação conjunta que vise reduzir per
das, são fundamentais. 

Tecnologia 
O investimento na área de tecnologia 

também está crescendo. Segundo Fe
lisoni, "os custos para se equipar, por 
exemplo, estão mais amenos do que no 
passado, proporcionando essa partici
pação". Todos os especialistas concor
dam que investir em tecnologia é im
portante para a prevenção de perdas. 
No entanto, saber qual é a certa para 
seu negócio é o mais difícil. "Não existe 

tecnologia melhor, e sim mais adequada 
para casa situação", explica Sambugaro, 
da Gateway Brasil. Ele lembra que gran
de parte dos supermercados usa hoje a 
tecnologia Acusto Magnético (veja box). 

Sambugaro também indica que, para 
autosserviço, os acessórios, como caixa 
de acrílico, são importantes. As vitrines 
fechadas, que impedem que o consumi
dor tenha contato com o produto, não 
são indicadas. Ele explica: o cliente que 
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compra uma bebida e tem que esperar a 
bebida chegar no caixa pode perder a pa
ciência e não esperar. O produto fechado 
só vende quando ele é o fator motivante 
da ida àquele varejo. O mais indicado pa
ra os produtos de alto risco de roubo são 
as caixas de acrílico. Ele diz que os mo
delos de hoje são muito eficientes, pois 
contemplam todos os tipos de produtos 
e não ocupam muito espaço na gôndola. 

Para quem se pergunta sobre a che
gada definitiva do RFID (do inglês 
Radio-Frequency Identification) no 
supermercado, Sambugaro desanima 
e afirma que a tecnologia dos sonhos 
para os supermercadistas ainda não é 
uma realidade. Mesmo com a queda de 
custo nos últimos anos, o especialista 
acredita que vai demorar até que chegue 
plenamente ao mercado. 
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Enquanto isso, mesmo com todo o 
preparo tecnológico, o furto externo 
pode trazer problemas, pois todas as 
tencnologias são falíveis. Sambugaro 
conta que alguns ladrões desenvolvem 
sistemas para burlar a tecnologia dos 
supermercados. Por isso, afirma o es
pecialista, a tecnologia utilizada hoje 
em dia precisa de alta sofisticação. Uma 
delas é a antena com sistema antibur-
la. Esse equipamento identifica quando 
uma pessoa entra no supermercado com 
um sistema para burlar a segurança. 

Outra aposta na batalha contra 
as perdas é o Circuito Fechado de 
Televisão (CFTV). Para Sambuga
ro, essa é uma tecnologia comple
mentar e, além disso, precisa ser 
bem instalado para dar bons re
sultados. Hoje é possível utilizar o 
CFTV com algumas sofisticações. 
Uma das novidades são as Câmeras 
IP, que usam o protocolo de internet 
(IP) para transmitir dados e controlar 
sinais de uma conexão de alta veloci
dade. "Essas ainda são muito caras, 
mas estão evoluindo com o tempo", 
analisa Sambugaro. 

E também tem as tecnologias que 
usam as imagens do CFTV. É o caso 
do programa que pode identificar 
uma pessoa por meio da imagem das 
câmeras de segurança. Portanto, se o 
gestor já identificou uma pessoa ou 
um grupo que frequentemente vai à 
loja cometer furto, pode inserir a ima
gens deles no programa e esperar que 
apareçam novamente. Quando isso 
acontecer, a segurança será avisada 
da presença deles. 

Sambugaro também aponta que 
grande parte dos problemas com per
das acontece no checkout, quando, por 
exemplo, uma bebida importada é re
gistrada como nacional, ou uma caixa 

de cerveja passa como 
apenas uma unidade. 
Mas para evitar — ou 
controlar — esse pro
blema, existe o moni
toramento à distância 
ou posterior das ima
gens. Esse sistema faz 
uma busca dos produ
tos que passaram por 
cada caixa em um de
terminado período e, 
dessa forma, permite 
ao gestor achar os er
ros dos operadores. 

Essa tecnologia po
de ser usada, explica Ozawa, para so
lucionar enigmas de vendas que saem 
do histórico de um determinado produ
to. "É claro que para encontrar vendas 
que fogem do histórico é preciso ter um 
histórico, e mais uma vez voltamos à 
necessidade de ter controle, normas e 
procedimentos", diz. 

Pessoas 
Ainda que a tecnologia colabore com a 

prevenção, há um item fundamental. "A 
prioridade são as pessoas, a tecnologia 
vem a reboque", assegura o professor 
Felisoni. A tecnologia pode ajudar com 
auditoria e controle, para saber o que 
acontece no caixa, mas são as pessoas 
que fazem a diferença. "A tecnologia dá 
suporte, mas a empresa tem que ter in
dicadores", completa Ozawa. 

Segundo Sambugaro, o treinamento 
é um dos passos mais importantes pa
ra a prevenção de perdas. Mas alguns 
métodos para evitar erros humanos 
podem ser mais prejudiciais do que 
benéficos. Para Sambugaro, a gestão 
deve entender que punir por perdas 
não tem o mesmo resultado que pre
miar. E explica: se todos são punidos 
por algo que 10% do grupo faz, muitos 
passarão a cometer erros e furtos por 
insatisfação. Mas se existe uma pre-
miação, 90% não só não errarão, como 
ficarão de olho nos 10% que o fazem 
para conseguir o prêmio. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 147, p. 130-136, maio 2013.




