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PARA HACKEAR TEM
DE HAVER CONTEÚDO
O tema da APAS Show 2019, ‘Hackeando o Supermercado’, é oportuno, pois cada
vez mais as novidades tecnológicas são introduzidas com uma velocidade maior, e
às vezes, até sem a devida cautela inicial. Normalmente, por um minoritário grupo
de ousados gestores e por empresas mais estruturadas tecnicamente.
Por outro lado, a competitividade e a evolução do varejo obrigam o varejista,
mesmo os de menos capacidade técnica e financeira, a buscar a redução
de perdas e a consequente melhoria dos resultados, copiando, adaptando e
hackeando o que há de melhor ou mais prático. Nada de errado em copiar, e muito
menos de transferir para outros parte de sua experiência, pois quanto maior for o
nível do mercado, melhor será o resultado para todos.
Na Revista Prevenção de Perdas, como temos feito há mais de dez anos,
disponibilizamos cases graças aos parceiros e aos clientes, que, satisfeitos com
nossas soluções, se dispõem a dividir com todos nós seus resultados.
As pesquisas demonstram que as perdas estão presentes em todos os níveis
de varejistas. Por esse motivo, temos batalhado e contribuído para a evolução dos
profissionais da área, com programas específicos, para ouví-los e entender suas
necessidades, críticas aos produtos e serviços, para em seguida, providenciarmos
ajustes ou inovações que os atendam.
Nesses encontros têm ficado claro que as áreas de maior preocupação para P&P
são a frente de caixa, área de recebimento e gestão de numerário. Em decorrência
disso, novas e oportunas soluções Gunnebo foram introduzidas com absoluto
sucesso e elevado índice de satisfação do usuário.
Conheça nas próximas páginas os nossos cases de sucesso e algumas das
novidades que a Gunnebo têm trabalhado para disponibilizar ao varejo. Estamos
com todos vocês!

LUIZ FERNANDO SAMBUGARO
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Cenário

ABRAPPE: FOCO
NO AUMENTO DA
RENTABILIDADE
“Tornar a prevenção de
perdas uma área estratégica
e que contribua para o
aumento da rentabilidade
dos negócios”. Com esse
propósito, surgiu em 2018 a
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE PREVENÇÃO DE
PERDAS (ABRAPPE), cuja
criação já havia sido definida
em setembro de 2017
durante encontro entre dez
profissionais do setor em
São Paulo. A entidade reúne
cerca de 500 consultores
de mercado e gestores
e executivos de redes
varejistas de todo o país.
Além da presença em
São Paulo, sedes regionais
integram a associação
por meio das unidades da
Comissão de Prevenção
de Perdas, Auditoria e
Gerenciamento de Riscos
(CPAR) espalhadas em
Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná,
Mato Grosso do Sul, Bahia,
Ceará e Pernambuco. Em
seu lançamento oficial
ao mercado, a Abrappe
apresentou, no 1º Fórum
Abrappe de Prevenção de
Perdas, a pesquisa com
a maior segmentação do
varejo já realizada no país.
No total, o estudo,
realizado em parceria com
a consultoria EY, reuniu
dados de 11 segmentos
e trouxe uma importante
constatação: as empresas
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que entraram na crise com
foco direcionado para o
controle de perdas, sofreram
menos e tiveram impacto
reduzido nos resultados.
Considerando o faturamento
total do varejo em 2017 de
R$ 1,52 trilhão, como aponta
o IBGE, a perda projetada
para todo o varejo restrito
foi de R$ 19,58 bilhões.
O resultado do índice
de perdas obtido em 2017
demonstra uma tendência
de queda em comparação
com os anos anteriores. Em
2016 o índice foi de 1,32%
e em 2015 o resultado foi
de 1,4%. Esse cenário
confirma o crescimento
do investimento em
tecnologias e na capacitação
dos profissionais, o que
culminou no aumento da
maturidade das empresas
com relação ao tema.
Furtos,
os grandes vilões
Quebras operacionais,
com 35%, e os furtos
externos, com 24%, e
os furtos internos, com
15%, foram apontados
pela Abrappe como
os principais fatores
causadores das perdas.
Somados, os furtos
ocupam a liderança da
lista. Erros de inventários e
administrativos, com 10%
e 9%, respectivamente,
compõem o ranking das
cinco principais causas.

Casos de Sucesso
Durante seu lançamento oficial em 2018, a
Associação Brasileira de Prevenção de Perdas
(Abrappe) premiou três redes varejistas como
os melhores cases de prevenção de perdas
em todo o país. Em comum entre a Riachuelo,
Marisa e Carrefour, é que são empresas de
referência em seus respectivos setores de
atuação, costumam investir na qualificação de
seus profissionais e na aquisição de tecnologias,
além de buscar, de forma incessante, aprimorar
a gestão em seus processos operacionais.

Antenas Plexi RF da Gunnebo protegem
Lojas Riachuelo em todo o Brasil

A RIACHUELO conta com mais de 300 lojas em
todo Brasil, especialmente na região Sudeste. E
todas devidamente protegidas com soluções de
prevenção de perdas. A companhia sempre prezou
pelas boas práticas e para tornar realidade essa
concepção adotou como premissas a maturidade
preventiva por entender se tratar de um dos ramos
do negócio de suma importância que, quando bem
trabalhado, alavanca grandemente os resultados.
A rede tem antenas, desativadores, etiquetas
antifurtos, cadeados eletrônicos, cofres inteligentes em
suas áreas de tesouraria e CFTV nas lojas e nos centros
de distribuição. Nesse último, no CD de Guarulhos, em
um projeto especial desenvolvido com a Gunnebo, o
principal desafio era monitorar a operação de mais de
120 docas em tempo real e garantir a segurança das
áreas confinadas, além de acompanhar e tornar mais
seguras as movimentações dos colaboradores e de
caminhões no pátio externo. Com o cofre inteligente, a
varejista equacionou os problemas oriundos de evasão
de numerário, melhorando a produtividade e oferecendo
uma operação muito mais segura e consistente.

O primeiro hipermercado flagship do Carrefour
conta com as mais avançadas soluções de
tecnologia para Prevenção de Perdas

O francês CARREFOUR não é referência no país apenas
por sua grandeza nos números no setor supermercadista,
mas também por seu pioneirismo e preocupação com
a prevenção de perdas. Uma prova é que em maio de
2014 criou a Escola Carrefour de Prevenção de Riscos
e Perdas, cujo objetivo é capacitar os funcionários
de todos os departamentos e incutir a cultura de
prevenção de perdas integrado ao negócio em toda a
equipe nos níveis estratégico, tático e operacional.
Parceira do Carrefour Brasil, a Gunnebo disponibiliza
para o grupo soluções como CFTV HD, TUB Câmera,
antenas de checkout e de entrada e ainda os cadeados
eletrônicos. Elas estão presentes em boa parte da rede
no país, inclusive no primeiro hipermercado flagship
do Carrefour, no Jardim Pamplona Shopping, em São
Paulo, inaugurado no segundo semestre de 2017 em
uma área de 5 mil metros quadrados e 34 mil itens.

PESQUISA
ABRAPPE

Rede Marisa é cliente
Gunnebo desde 2004

Uma das maiores redes do varejo de moda do
país, com mais de 370 lojas espalhadas por 24
Estados e o Distrito Federal, a MARISA também é
modelo de boas práticas na redução e prevenção
de perdas reconhecido pela ABRAPPE.

Informações detalhadas da Pesquisa Abrappe
de Perdas no Varejo Brasileiro, elaborada pela
Associação Brasileira de Prevenção de Perdas em
parceria com a EY, estão disponibilizadas no site
da própria associação (www.abrappe.com.br).
A entidade já encaminha a segunda edição
do estudo, que deverá ser apresentado
em junho de 2019 com a participação das
principais companhias do varejo brasileiro
em pelo menos 11 setores diferentes.

PREVENÇÃO
DE PERDAS

Novo Varejo

AS TRÊS
MAIORES
LIÇÕES
QUE O
VAREJO
ONLINE
ENSINA
AO FÍSICO
O comportamento do consumidor
moderno em qualquer parte
do mundo vem sofrendo
grandes transformações com
a tecnologia. Essa, por sua
vez, é cada vez mais utilizada
para melhorar a experiência do
cliente, adicionando conforto e
conveniência, gerando conexões
e interações com produtos e
marcas. Como diz Gustavo Carrer,
especialista da Gunnebo, “as
métricas e indicadores do varejo
online permitiram a elaboração
de estratégias de vendas,
atendimento e comunicação mais
assertivas para aquele canal”.
Levando esses conceitos
para o varejo físico, um novo
arsenal de informações fica
à disposição do lojista. Uma
vez construída essa cultura de
analytics, o desafio passa a
ser traduzir esse conhecimento
para melhorar a experiência de
compra dos clientes no PDV.
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LIÇÃO 1
EXPERIÊNCIA DE COMPRA
Apesar do e-commerce estar em
alta, sempre haverá demanda para
as compras presenciais. Porém, as
pessoas estão mais conectadas e
exigentes, por isso, o varejo físico
deve oferecer uma experiência
agradável com um atendimento
com profissionais qualificados, o
mínimo de filas, ambiente confortável
e facilidades de pagamento.
Como a tecnologia
pode ajudar?
Há tecnologias que entregam uma
experiência interativa e com mais
agilidade aos clientes. A Gunnebo,
por exemplo, oferece o XReader,
sistema de leitura automática de
código de barras que pode ser
utilizado em qualquer checkout com
esteira. Com ele, o cliente efetua
sua compra de forma muito mais
rápida, já que o sistema identifica
o código de barras e a imagem
do produto, evitando que algum
item passe pelo leitor sem ser
registrado. “O XReader faz a leitura
de um produto por segundo, ou
seja, em um minuto ele consegue
contabilizar 60 itens, enquanto um
operador bem treinado conseguiria
passar uma média de 20 produtos,
no mesmo tempo”, compara.
Com o XReader, que não
necessita de integração com
o software de frente caixa e
tem baixo custo de instalação
e infraestrutura, o varejista tem

A busca por
tecnologias
que tragam
mais agilidade
e melhor
experiência de
compra deve ser
preocupação
constante dos
varejistas”
// Gustavo Carrer,
Business Development
Manager da Gunnebo

EXPERIÊNCIA
DE COMPRA
“Uma boa
experiência de
compra ou o
abandono do
carrinho”

ganho de produtividade e, o
melhor, diminui suas filas, que
junto com a ruptura são os
principais gargalos do varejo.
“Com a leitura automática,
os operadores de caixa podem dar
mais atenção ao atendimento dos
clientes ou agilizar no processo de
empacotamento de mercadorias”,
diz o especialista da Gunnebo.
O XReader proporciona, como
um todo, uma experiência mais ágil
e segura. Os clientes desejam as
mesmas facilidades do checkout
do varejo online, agora no varejo
físico. Oferecer esses diferenciais
demonstra que o varejista está
preocupado com as expectativas
do consumidor, nessa etapa tão
sensível da jornada de compra.

Novo Varejo

EMPODERAMENTO DO
CONSUMIDOR
“O quê, onde
e como o
consumidor
quiser”

ANALYTICS
“Decisões devem
ser baseadas
em dados”

Quer saber como
a contagem de
fluxo de pessoas
pode auxiliar o
varejo? Acesse:
http://bit.ly/
Gunnebo-gcount

LIÇÃO 2
EMPODERAMENTO DO
CONSUMIDOR
Gustavo Carrer lembra que números da
National Retail Federation (NRF) mostram
que 95% das vendas do comércio
eletrônico são realizadas por varejistas
que possuem também lojas físicas.
“Hoje, o varejista online sabe o que seu
cliente pesquisa, procura e compra.
E isso deve ser levado para o varejo
físico também”, descreve. Trocando em
miúdos, o cliente quer uma experiência
sem atrito, com a possibilidade de iniciar
a jornada de compra online e finalizá-la
na loja ou vice-versa. O importante é que
os dois canais atuem sempre integrados.
Mas um dos maiores desafios para os
varejistas está exatamente na gestão
dos estoques em cada localidade:
lojas e centros de distribuição.
Como a tecnologia
pode ajudar?
O RFID (Radio Frequency Identification),
tecnologia que vem simplificando
processos, reduzindo custos e
potencializando resultados nas
empresas, vem ganhando espaço em

LIÇÃO 3
ANALYTICS
Cada vez mais o comportamento
do consumidor é peça-chave nas
decisões dos varejistas. Análises
mais detalhadas, obtidas com a
tecnologia, servem para nortear as
estratégias de precificação, promoção
e comunicação, por exemplo.
Como a tecnologia
pode ajudar?
Há no mercado equipamentos
que fornecem dados sobre o
consumidor, além de informações
fundamentais sobre a operação da
loja. Um bom exemplo é o contador
de fluxo da Gunnebo (GCount), que
permite ao varejista analisar por
meio de dashboards a jornada de
compra do consumidor na loja.
Com o GCount, dados detalhados
sobre fluxo de visitas ficam disponíveis
em plataforma web, 24 horas por
dia, 7 dias por semana. Ele sabe, por
exemplo, quais são os horários de
maior movimento, os dias da semana
ou do mês que apresentam maior
tráfego de clientes e até mesmo a taxa

todo o mundo. De olho no potencial
dela, a Gunnebo acaba de desenvolver
o EAS (antenas e etiquetas AM)
com RFID, que deve revolucionar
o sistema antifurto e a gestão de
estoques de forma definitiva. É o
melhor dos dois mundos: manter a
segurança do sistema EAS e adicionar
as inúmeras vantagens do RFID.
Com o RFID, cada produto recebe
uma etiqueta própria, que pode ser
reaproveitada, com informações
exclusivas tornando o objeto único,
como se fosse o RG do produto.
Nela podem constar todos os dados,
por exemplo, dos fornecedores da
matéria-prima, fabricante, modelo,
cor, tamanho, data de produção, loja
e vendedor. Em uma eventual troca,
o processo fica mais fácil e rápido.
Uma outra grande vantagem, para
o varejista, é a maior agilidade nos
processos de inventário e gestão
de estoques, além de garantir uma
eficiência no controle de rupturas e
produtividade nas operações de loja e
do CD. O varejista vai saber, em tempo
real, onde estão seus produtos.

de conversão de cada loja da rede.
“São dados que, integrados com outras
ferramentas, permitem que o varejista
ajuste a escala da equipe de acordo
com o tráfego, avalie a performance
de vendas de forma mais justa e
precisa, ou ainda, analise o impacto
das ações de marketing tradicionais
e online na loja”, diz Gustavo Carrer.
Essa ferramenta é particularmente
importante para varejistas que possuem
lojas em muitas localidades, com perfil
de consumo distintos. O dashboard
do GCount oferece a possibilidade
de comparar os números de diversas
lojas, e com essas métricas, o varejista
pode avaliar quais as equipes que de
fato estão com a melhor performance.
“As informações de fluxo enriquecem
o processo de planejamento e tomada
de decisões no varejo”, conclui.
PREVENÇÃO
DE PERDAS

Tecnologia

LIVE
EAS

Tecnologia de acesso remoto
ao sistema antifurtos oferece
ganho operacional e redução
de custo ao Super Nosso.
O GRUPO SUPER NOSSO é uma das
maiores companhias de Minas Gerais,
com 50 lojas distribuídas em
três formatos (supermercados,
lojas gourmet e atacado), além
de uma indústria alimentícia e
dois centros de distribuição.
Em janeiro de 2019, a empresa
fechou a parceria com a Gunnebo
na aquisição do Live EAS (antenas,
etiquetas e desativadores) com acesso
remoto para substituir o parque
instalado de antenas comuns no
Apoio Mineiro de Sabará, na região
metropolitana de Belo Horizonte. De
imediato, os ganhos operacionais,
especialmente no tratamento das
anomalias, e a redução de custo
foram extremamente positivos.
Clóvis Pereira da Silva, gerente de
Prevenção de Riscos do Grupo Super
Nosso, faz uma comparação simples.
“Antes, com outro fornecedor, uma
antena quebrada levava pelo menos
30 dias para ser avaliada, testada
e ajustada. Hoje, em menos de 24
horas tenho o problema resolvido.
Além de uma tecnologia muito mais
avançada, o pós-venda oferecido
pela Gunnebo foi ponto fundamental
para fecharmos a parceria”, elenca.
Essa ampla redução no tempo de
atendimento no caso de problemas
técnicos é obtida pelo monitoramento
remoto oferecido pela Gunnebo.
“Uma vez detectado o problema, não
é preciso enviar o técnico de campo
até o cliente. Remotamente ele faz
os ajustes e se houver necessidade
8

de deslocamento até a loja, o
profissional já sabe o que fazer em
80% dos casos. Assim garantimos
um atendimento muito mais ágil”,
afirma José Carlos Marques Cadima,
executivo de contas da Gunnebo.
O acesso remoto permite ao cliente
saber também os horários em que as
antenas ficaram ligadas ou desligadas,
a quantidade de desativações da
etiqueta na loja, bem como o número
de vezes que o alarme de antena
disparou no dia e o momento exato em
que ocorreram. “Assim, o profissional
de prevenção de perdas consegue
validar via CFTV se os procedimentos
de abordagem estão sendo cumpridos
corretamente”, explica Cadima.
O sucesso do projeto no Apoio
Mineiro garantiu, segundo Clóvis
Pereira, a expansão da tecnologia
para outras 17 unidades do grupo,
entre supermercados, unidades de
atacarejo e as lojas gourmet, até o
final do primeiro semestre de 2019.
A meta é reduzir as perdas a níveis
abaixo do mercado. “Zerá-las é uma
utopia. Mas podemos reduzí-las com
ótimos recursos em tecnologia”,
afirma o gerente de Prevenção
de Riscos do Super Nosso.

A rede
SuperNosso
utiliza as
antenas Solo
AM, porém
a tecnologia
Live EAS está
disponível
para toda
linha de
antenas da
Gunnebo

A tecnologia
Live EAS possibilita
ao varejista extrair
dados importantes
através de dashboards
disponíveis no Portal
do Cliente Gunnebo.
Lá é possível
analisar tempo de
funcionamento
dos equipamentos,
quantidade de
alarmes e de etiquetas
desativadas, promover
comparativos entre
filiais ou análise de
dados para correções
da operação.

Varejo Farma

VAREJO FARMA
EM MUTAÇÃO
O canal, mesmo com as crises recentes dos
sistemas financeiro e econômico brasileiro,
manteve seu bom ritmo de crescimento.
Contribui muito para o aumento das vendas nas
farmácias o mix de produtos que a cada ano
só aumenta nas prateleiras das lojas do setor.
Essa mudança no perfil do
consumo vai, aos poucos,
sendo mais profundamente
analisada. “Estamos vivendo
uma nova fase em vários
canais varejistas, e no
farma não é diferente, onde
expressões e conceitos
como omnichannel,
estão cada vez mais
presentes”, destaca
OLEGÁRIO ARAÚJO,
diretor da Inteligência360.
Segundo Araújo, o
consumidor hoje tem novas
expectativas, algumas até
desafiadoras para serem
atendidas. “Na realidade o
consumidor está levando
as expectativas que tem no
e-commerce para o ponto
de venda. Ele quer ter mais
conveniência e menos
esforço, em menor tempo
e com segurança. Mas

quando ele vai para a loja,
quer agregar experiência,
espera uma personalização.
Por fim, ele quer que o
problema seja resolvido
e que a experiência de
compra seja bem-sucedida”,
esclarece o executivo.
Para Araújo, o formato
multicanal das farmácias
só tende a aumentar e
cabe ao varejista entender
as demandas desse novo
consumidor. “A procura
por bem-estar, combinado
com saúde, continuará
crescendo no setor e as

médias e grandes empresas
já entenderam o recado. A
transformação deve, e vai
ocorrer, com a incorporação
de novas categorias, com
missões e necessidades de
compras diferentes”, avalia.
“A tendência é o sortimento
ser ampliado com a
incorporação de categorias
complementares que façam
sentido para as missões
de compras dos clientes
e sejam rentáveis para o
varejo. O desafio é como
atender esse ser humano
dentro de uma visão mais
holística”, completa.

Olegário Araújo: o tema
perdas para o canal
farma é muito sensível

Crescimento sem perdas
Por conta de tamanha
demanda, as grandes
redes seguem com seus
planos de expansão e
de investimento. Grupos
associativistas, por sua
vez, também querem
promover melhorias em
suas estruturas para
aumentar sua eficiência
operacional e serem
mais competitivos. “O
crescimento de todas
essas farmácias atinge o
interior e a periferia das
áreas metropolitanas
principalmente. E na
maioria delas tenho visto

uma preocupação com o
tema prevenção de perdas,
pois ela impacta toda
a cadeia”, diz Araújo.
O tema perdas para o
canal farma, como alega o
diretor da Inteligência360,
é muito sensível. “Começa
pelo planejamento de
compras e o entendimento
da necessidade da indústria
e o varejo. Como costumo
dizer, é preciso comprar o
produto certo, no momento
necessário e na quantidade
adequada”, diz. “O varejista
só enxerga o preço e o
prazo, mas não observa o
giro de estoque”, alerta.

Na realidade o consumidor está levando as expectativas
que tem no e-commerce para o ponto de venda.
Ele quer ter mais conveniência e menos esforço,
em menos tempo e com segurança”
// Olegário Araújo, diretor da Inteligência360

MERCADO EM ALTA
Hoje, médias e grandes redes de farmácias intensificam
seus investimentos em tecnologia. “As soluções para
combater as perdas e ampliar o lucro, especialmente
diante dos novos desafios do varejo, se tornam cada
vez mais importantes. É empolgante poder acompanhar
de perto a melhoria de performance de nossos clientes,
sejam grandes companhias ou redes menores”, destaca
Haílton Santos, diretor Comercial da Gunnebo.
PREVENÇÃO
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Varejo Farma

EXPANSÃO DE
LOJAS COM
REDUÇÃO
DE PERDAS
O aumento da atratividade e maior mix de
produtos no varejo farma faz aumentar o
risco das perdas. Apesar disso, o Grupo
RaiaDrogasil, líder brasileira no setor segue
apresentando resultados melhores ano a ano.
O índice de perda total no
varejo farmacêutico em 2017,
segundo a Abrappe, foi de
1,13% contra 0,97% de 2016
e 0,62% de 2015. Diante
desse cenário, as varejistas
do setor, para manter a
rentabilidade em seus
negócios, buscam investir
em prevenção de perdas.
A RAIADROGASIL (RD
- GENTE SAÚDE E BEMESTAR), empresa líder
no mercado brasileiro de
drogarias, adotou um layout
mais moderno e ampliou
seu mix em 14 mil itens nas
lojas para adequar-se ao
novo consumidor, mas sem
descuidar-se da segurança
e com foco e atenção às
perdas. A parceria que
começou com a Gunnebo
em 2011, quando ocorreu
a fusão entre Raia S.A. e
Drogasil S.A., vai aos poucos
sendo ampliada. “Estamos
sempre buscando dar mais
conforto e conveniência aos
clientes com o máximo de
qualidade. Encaramos essa
questão como um grande
desafio, pois temos que
melhorar cada vez mais a
experiência de compra dos
clientes em loja, sem afetar,
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ou ao menos, minimizar as
perdas de inventário”, afirma
João Carlos Rocha da Silva,
gerente de Prevenção de
Perdas da RD, que conta
com uma base de 30,6
milhões de clientes ativos.
Lojas modelo
em prevenção
A Gunnebo desenvolveu
toda a infraestrutura e
começa a rodar em maio
deste ano três lojas modelo
em prevenção de perdas
na RD em São Paulo,
onde, além das antenas,
estão presentes alarmes,
analíticos de vídeos (CFTV
e Gatecash), contadores
de fluxo de pessoas,
gerenciamento de frente de
caixa e filas e a mais recente
novidade da companhia,
o MediaGuard, kit inibição
de CFTV que combina a
imagem do cliente com
mídia na mesma tela. “A
intenção do projeto é ajudar
as lideranças de loja a
reduzir ainda mais as perdas
de inventário com uma
melhor gestão, contando
com mais tecnologia. Isso é
uma questão cada vez mais
necessária em uma empresa

do tamanho da RD, que é a
líder do varejo farmacêutico
no Brasil e na América
Latina em número de lojas e
faturamento bruto, com R$
15,5 bilhões”, explica Silva.
As antenas da Gunnebo
estão presentes em
98% das mais de 1.850
lojas instaladas em 22
Estados, 47% delas em
São Paulo. Nas lojas
modelo elas passarão a ser
controladas remotamente,
o que proporcionará um
ganho operacional e uma

redução de custos à RD.
Com a tecnologia Live EAS,
grande parte dos ajustes
técnicos poderão ser feitos
remotamente e quando
houver necessidade do
envio de um profissional
até a loja, ele terá um
diagnóstico mais preciso
De acordo com Silva, a
parceria com a Gunnebo deu
muito certo e trouxe avanços
para a RD. “Em nossos
estudos dos últimos seis
anos as perdas de inventário
vêm caindo cerca de 10%

As perdas de inventário vem caindo
cerca de 10% anualmente com o
conjunto gestão, pessoas e tecnologia”
// João Carlos Rocha da Silva,
gerente de Prevenção de Perdas da RD

Varejo Farma

anualmente com o conjunto
gestão (procedimentos
e processos), pessoas
(treinamento e cultura) e
tecnologia (equipamentos
e softwares). Acredito que
ainda podemos evoluir
bastante e esse novo projeto
com a Gunnebo certamente
trará novos resultados que
serão valorosos para os
negócios”, afirma o executivo.
Lojas novas com
“kit inauguração”
A RD, diz Silva, tem como
meta abrir 240 novas
unidades em 2019. “Com
toda essa capilaridade a
companhia precisa ser
muito bem gerenciada
e monitorada, por isso
todas as lojas novas

começam com nosso kit de
inauguração, que contempla
tudo a que se refere a
prevenção em gestão,
tecnologia e pessoas. É
essencial termos sistemas
e processos cada vez
mais ajustados ao nosso
negócio, visando a redução
de perdas”, argumenta.
Além das novas lojas,
a RD também revitaliza o
formato de loja popular, que
passará por um aumento da
área de vendas, melhorando
a experiência do cliente
com uma proposta de valor
completa no autosserviço,
agregando um programa
de fidelidade e de CRM
e alavancando a força
das bandeiras Droga
Raia e Drogasil.

5 TECNOLOGIAS
QUE O VAREJO
FARMACÊUTICO
PRECISA CONHECER
As farmácias deixaram de ser apenas locais para
compras de medicamentos. Com um mix de
produtos mais atraente, cabe ao varejista uma
gestão cada vez mais precisa. Saiba como a
tecnologia pode ajudar a melhorar os resultados.

1
2
3

Todas as lojas novas começam
com nosso kit de inauguração,
que contempla tudo a que
se refere a prevenção em
gestão, tecnologia e pessoas.
É essencial termos sistemas
e processos cada vez mais
ajustados ao nosso negócio,
visando a redução de perdas”
// João Carlos Rocha da Silva,
gerente de Prevenção de Perdas da RD
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CFTV: CÂMERA FISHEYE
Projetada para dar maior abrangência de
imagem e menor possibilidade de pontos
cegos, inclui também áudio que permite
a verificação de ocorrências e auditoria
operacional. Além disso, possui
vídeo análise de mapa de calor,
apontando áreas mais visitadas e
trazendo informações importantes
para inteligência do negócio.
LIVE EAS
É a nova geração de antenas antifurto
EAS, que permitem monitoramento
online da quantidade de alarmes e
desativações de etiquetas, bem como
dos horários de funcionamento de cada
equipamento. Leia mais na página 8.
GESTÃO DE FRENTE DE CAIXA
Com o sistema de monitoramento das
atividades do checkut Gatecash, o que
antes não era conhecido, passa a ser
mensurado, apontado e tratado. A loja
reduz as perdas e melhora o atendimento
no caixa. Saiba mais na página 12.
CONTAGEM DE FLUXO DE PESSOAS
O GCount registra a entrada e saída dos
clientes, apontando os horários de pico
e aqueles com os menores índices de
vendas; permite ainda cruzar informações
com outros sistemas para determinar
dados, como taxa de conversão.

MEDIA GUARD
Kit inibição de CFTV que reflete a
imagem do cliente na mesma
tela em que veicula filmes
publicitários.

PREVENÇÃO
DE PERDAS

Especial

ALÉM DA PREVENÇÃO,
TECNOLOGIA GERA
DADOS PARA AÇÕES
ESTRATÉGICAS

3

FOCO EM
ESTRATÉGIA E GESTÃO

2

FOCO EM
INDICADORES

Quando o varejista passa a ter dados
sobre a operação, funcionários e
consumidores, um leque de benefícios
se abre. No caso do Gatecash, surge
uma série de possibilidades de avanços
no uso da ferramenta, e o que é mais
importante, sem custo adicional. “Só
separar a questão da segurança da
estratégica. Por isso é fundamental que
o trabalho seja integrado entre todas as
áreas, atingindo também a Segurança
Patrimonial, o Operacional, Marketing,
Jurídico e Recursos Humanos”,
argumenta Anderson Basílio, diretor
da consultoria Inteligência de Varejo.

O Gatecash, sistema de monitoramento de
frente de caixa, contribui estrategicamente
com gestão do varejo ao fornecer dados
que permitem avaliar e corrigir processos
e melhorar o atendimento nas lojas.
Estudo conduzido pelo
Instituto Ferraz Pesquisa
de Mercado aponta que
os varejistas percebem a
tecnologia de Prevenção de
Perdas como estratégica.
Isso porque as novas
soluções são capazes
de entregar informações
relevantes para os gestores
reavaliarem processos
e atuarem de forma
mais assertiva. Uma das
conclusões do estudo é que
os varejistas estão mais
preocupados em utilizar as
informações geradas pela
tecnologia na gestão das
pessoas. “Atualmente, as
informações fornecidas pelas
soluções de tecnologia são
essenciais como aliadas
à instrução do time de
vendas”, revela a pesquisa
(leia mais na página 16).
A contribuição que a
tecnologia para Prevenção
de Perdas pode dar para
outras áreas do varejo
fica ainda mais evidente
quando analisado o
histórico de aplicação da
solução de monitoramento
de frente de caixa da
Gunnebo, o Gatecash.
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Do monitoramento no
PDV à gestão da loja
A frente de caixa reúne o
momento de concretização da
venda, intensa interação com
o cliente, grande rotatividade
de funcionários e alto
índice de perdas. Por isso é
considerado um dos pontos
mais sensíveis do varejo.
Criado para atuar neste
cenário, o Gatecash é uma
ferramenta de monitoramento
que disponibiliza análises de
vídeos com um avançado
algoritmo que identifica
automaticamente se o
consumidor ou o colaborador
executou alguma operação
suspeita, como passar o
produto com seu código de
barras obstruído de forma que
ele não seja registrado junto
ao sistema de automação
comercial, por exemplo.
O monitoramento da frente de
caixa, porém, como diz Vanessa
Urbieta, gerente de produto da
Gunnebo, é uma tecnologia que
possibilita uma nova maneira do
varejista em lidar com o dia a dia
nas lojas e rever processos de
suas operações. Ao monitorar o
PDV, torna-se possível gerenciar
filas e o próprio atendimento,

Nesse estágio, a implantação de
tecnologia para Prevenção de
Perdas permite uma abordagem
mais analítica da área, avaliando
indicadores e procurando identificar
a causa raiz de cada problema
para ajustar os processos.
O Gatecash oferece, por
exemplo, diversos filtros de
classificação que permitem uma
auditoria por tipo de evento
(cancelamento de cupom, consulta
de preço, etc) ou tipo de produto,
o que permite levantamento de
informações para análises mais
detalhadas sobre as perdas.

1

FOCO EM EVENTOS

Historicamente, a primeira
preocupação da Prevenção de Perdas
é identificar e até mesmo “flagrar”
furtos internos ou externos, quebras
operacionais e erros administrativos.

Exemplos de ações baseadas
em dados do Gatecash
• RH: através das informações
geradas é possível avaliar quais
operadores de caixa devem ser
encaminhados para treinamento
e quais podem tornar-se
potencialmente um líder de caixa.
•

MARKETING E VENDAS: além
da redução das perdas e da
qualificação dos operadores,
usuários do Gatecash relatam
redução no número de
reclamações no PDV, fruto
do bom atendimento.

Exemplos de aplicação do Gatecash
•

Prevenção identifica com
rapidez as vulnerabilidades
dos processos na frente
de caixa, como operador
com senha da supervisão,
subscaneamento de itens, etc.

•

A Prevenção de Perdas passa
a ter banco de dados do PDV.

•

É possível confrontar dados
com ações interligadas a
vídeos/áudios, além de realizar
auditorias e filtros inteligentes
de todas as operações no PDV.

•

Há histórico por operadores
e PDV (quem mais concede
descontos, consultas, etc).

•

Redução constante da
perda não identificada.

•

Na frente de caixa, a
ausência de uma solução
inteligente de monitoramento
restringe a prevenção de
perdas à flagrantes de
eventos ou registro de
perdas não identificadas.

direcionar os treinamentos e
até mesmo inibir as fraudes
antes mesmo que elas
aconteçam. “Com o Gatecash
conseguimos controlar e
reduzir as perdas, mas o
ganho qualitativo na gestão do
atendimento e fortalecimento
dos processos por meio
das análises é fantástico”,
argumenta Vanessa.
Como amplamente
discutido na primeira edição
do Gunnebo Experience,
encontro que reuniu varejistas
usuários da ferramenta em
março último, é sobre esse
novo olhar que os usuários
do Gatecash passam a
encarar a solução. Não mais
apenas como uma eficiente
ferramenta para redução de
perdas, mas também como
uma aliada na gestão de
pessoas, processos, vendas
e atendimento. “O Gatecash
é uma das principais
soluções de monitoramento
no PDV disponibilizadas ao
mercado. Em um checklist
eletrônico, percebemos que
o varejista não usa nem 50%
do que a tecnologia oferece.
Como costumo dizer, não
adianta ter uma Ferrari e
não saber dirigir”, compara
ANDERSON BASÍLIO,
diretor da consultoria
Inteligência de Varejo.
Segundo Basílio, com o
Gatecash é possível incentivar
as vendas de produtos
de alto valor agregado no
PDV, que apresentam uma
margem importante e têm
uma participação significativa
na rentabilidade dos
negócios. “Um checkstand
bem trabalho pode gerar
resultados extremamente
positivos. É uma venda

estimulada em uma área
monitorada, que minimiza
a ação de fraudadores”,
explica o consultor.
Menos perdas com a
verificação de itens
nos carrinhos
Para auxiliar o varejista a
minimizar ainda mais os
impactos das perdas na
frente de caixa, a Gunnebo
acaba de desenvolver um
novo módulo no Gatecash,
que amplia o espaço de
captura da imagem. Com
ele, o sistema emitirá um
alerta digital ou sonoro ao
visualizar conteúdos no
carrinho do supermercado
que muitas vezes passam
desapercebidos ou estão
fora do alcance da vista
dos operadores de caixa.
Com o novo módulo será
mais fácil capturar erros
em que uma quantidade de
produtos não está sendo
registrada no checkout. Um
exemplo comum é quando
o próprio cliente sinaliza que
tem uma pack de leite no
carrinho, mas o operador
acaba por registrar apenas
um litro ao final da compra.
Outra situação corriqueira
é registrar exatamente a
quantidade que o cliente
informa, sem fazer a devida
conferência dos volumes.

O Gatecash é uma das principais
soluções de monitoramento no PDV
disponibilizadas ao mercado. Em
um checklist eletrônico, percebemos
que o varejista não usa nem 50%
do que a tecnologia oferece”
// Anderson Basílio, diretor da consultoria Inteligência de Varejo
PREVENÇÃO
DE PERDAS
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Eles acabam por tornarem-se mais atentos,
o que também faz aumentar a sua
produtividade e a qualidade do atendimento”
// Ledineia da Silva, gerente financeiro do Muffato

UMA EQUIPE MAIS
PRODUTIVA E ATENTA COM
O GATECASH NO MUFFATO
Uma das maiores redes de
supermercados do país, com 54 lojas
em 18 cidades do Paraná e interior
de São Paulo, o GRUPO MUFFATO
faz uso do Gatecash desde 2015,
atuando em duas frentes: a redução
das perdas no PDV e a gestão
de orientadores e operadores de
caixa, que representam cerca
de 30% do quadro efetivo de
funcionários da companhia.
Além de reduzir consideravelmente
os índices de perdas na frente de
caixa, originárias em cerca de 80%
dos casos por erros operacionais
dos colaboradores, o Gatecash
foi fundamental na melhoria da
comunicação de gestores com os

funcionários, especialmente no que
diz respeito ao controle e orientação
sobre os procedimentos corretos.
Multiplicação de produtos e troco
errado eram os campeões dos erros
cometidos pelos operadores. “Mas
sempre aparecem também alguns
clientes espertinhos que tentam
passar mercadorias embaixo das
compras ou abaixo do carrinho.
Tudo isso conseguimos detectar
com o monitoramento online no
PDV”, destaca Ledineia da Silva,
gerente financeiro do Muffato.
Depois de detectado os problemas,
o Muffato orienta seus operadores
de caixa ou os encaminha para
treinamentos específicos. Na
maioria dos casos, resolve-se
com as orientações. “Eles acabam
por tornarem-se mais atentos,
o que também faz aumentar a

produtividade e a qualidade do
atendimento”, destaca Ledineia.
O grupo utiliza o Gatecash em
todas as unidades do Muffato Max,
cash & carry da rede, que conta
em média com 30 checkouts por
loja. “Por isso é essencial que
tenhamos uma tecnologia que
nos auxilie nesse controle das
perdas. Hoje, o Gatecash já faz
parte das soluções presentes na
inauguração de cada nova unidade”,
lembra a gerente financeira.

Estamos falando de uma solução que extrapola a prevenção de perdas
e tem funcionado como um eficiente mecanismo para aprimorarmos
a nossa gestão nas operações, procedimentos e pessoas”
// Aurélio Pavan, diretor do ASP e Flex Atacarejo

MONITORAMENTO
360° GARANTE
MAIOR EFICIÊNCIA
OPERACIONAL À ASP
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No princípio de 2018, diretores do
ASP SUPERMERCADOS, no interior
de São Paulo, estavam preocupados
com as quebras na frente de caixa
ao constatar que, mesmo com o
monitoramento efetuado por sua
equipe de prevenção de perdas,
ainda perdiam nas suas operações
e, o pior, viam o lucro das vendas
escoar direto para o ralo.
A história começou a ganhar novos
contornos em abril do ano passado
quando a rede, que conta com
três lojas de supermercado e um
atacado, fechou uma parceria com

a Gunnebo. O projeto do Gatecash
com monitoramento remoto começou
a rodar nas lojas e os resultados
demonstrados já nos primeiros
meses de operação foram muito além
das expectativas. “O Gatecash nos
possibilitou fazermos uma mensuração
melhor das perdas”, diz Aurélio Pavan,
diretor do ASP e Flex Atacarejo.
A solução possibilitou maior
respaldo para acompanhar quando,
como e onde ocorrem as quebras
de caixa. “O monitoramento que
tínhamos com outro player era feito
totalmente por nós e recebíamos
relatórios a cada semana. Com
o trabalho remoto oferecido pela
Gunnebo, temos relatórios em
24h e um monitoramento que nos
permite ver as imagens na hora em
que os fatos ocorrem”, diz Pavan.

Com as perdas identificadas,
segundo ele, os operadores de caixa
são orientados a corrigir erros e a
redobrar a atenção. “Praticamente
não registramos ações de fraudes e
acredito que 99% das nossas perdas
no PDV são originárias da desatenção
e desconhecimento dos nossos
colaboradores. Alguns deles, por
exemplo, não conseguem diferenciar
um mamão papaya de um mamão
formosa”, argumenta o empresário.
“Mas os erros mais comuns que
encontramos são não registrar um
produto por falta de atenção ou cobrar
apenas uma unidade (de cerveja e leite
principalmente) quando na verdade o
cliente está levando um pack ou uma
caixa com 12 unidades”, completa.
Para corrigir erros operacionais
e distorções, a diretoria da rede

Especial

Em caso de fraudes
e furtos cometidos
por colaboradores
os vídeos do
sistema servem
como prova legal e
permitem demissão
por justa causa”
// Mauro Ribeiro Filho,
diretor-administrativo do
Auto Posto Trevão

PERDAS PARA MENOS DE
1% E MAIS SEGURANÇA
JURÍDICA NO TREVÃO
No final de 2018, cansado de registrar
constantes perdas nos checkouts, que
ao término de cada mês representavam
até 3% de seu faturamento líquido,
o empresário Mauro Ribeiro Filho,
diretor-administrativo do AUTO POSTO
TREVÃO, em Monte Alegre de Minas,
descobriu o Gatecash em matérias
com cases do setor supermercadista.
O administrador não pensou duas
vezes. “Vi que era a solução que meu
negócio precisava. Eu sabia que tínhamos
algumas coisas erradas acontecendo
nos caixas há muito tempo, mas não
conseguíamos monitorar. Tentei algumas
soluções caseiras, mas sempre encontrava
resistência entre os funcionários. Depois,
descobri que muitos deles participavam
do esquema de fraude”, lembra Mauro.
Para uma empresa que é referência
em serviços e alimentação durante 24
horas por dia na região do Triângulo
Mineiro, controlar as perdas era essencial.
Mauro introduziu o Gatecash no princípio
de 2019 e já colhe resultados em sua
operação. “Registrávamos perdas de 3%
do faturamento líquido. Ou seja, tínhamos
sócios ocultos no posto. Quero reduzir as

perdas para menos de 1%”, compara.
Fundado em 1958, o Trevão
registra uma movimentação diária
de 2 mil cupons em seus quatro
checkouts e também na área do
posto, todos eles agora devidamente
monitorados pelo Gatecash. São, no
total, 120 funcionários, 70 deles só
na loja. “O número de cupons que
giramos por dia é grande. Qualquer
quantidade que for subtraída, sem a
tecnologia, é muito difícil verificarmos
as perdas”, diz o empresário.
Com o Gatecash, Mauro já identificou
que os energéticos, salgadinhos e os
cigarros são os produtos da área de
conveniência que mais geram perdas
nos caixas. “São produtos com preços
fixos, que não necessitam de consulta,
o que os tornam alvos mais fáceis e
sem controle”, diz o empresário.
Outro aspecto importante é que o
Gatecash acaba por gerar uma boa
economia, proteção e uma segurança
jurídica no caso de rescisões de contrato
de funcionários. “Em caso de fraudes e
furtos cometidos por colaboradores os
vídeos do sistema servem como prova
legal e permitem demissão por justa causa.
Economizamos, com as rescisões, até
agora (março de 2019) cerca de R$ 50 mil
em ações trabalhistas”, afirma Mauro.

informações. “Tínhamos câmeras que não
ofereciam uma qualidade necessária para
apurar as cenas e captar os sons. Com o
acesso remoto da Gunnebo, enxergamos
tudo quase perfeitamente, demonstrando
as correções que precisam ser aplicadas
aos colaboradores, grupo de produtos
e fornecedores que merecem mais a
nossa atenção e se as conferências
estão sendo realizadas de acordo com as
normas que estabelecemos”, argumenta
Pavan. O Gatetransfer já lhe apontou que

a conferência de alguns produtos está
sendo feito às cegas e alguns processos
implantados não estão sendo cumpridos.
“A Gunnebo oferece todo um pacote
de serviços que nos permite tomar uma
decisão de forma muito mais assertiva.
Estamos falando de uma solução que
extrapola a prevenção de perdas e
tem funcionado como um eficiente
mecanismo para aprimorarmos a nossa
gestão nas operações, procedimentos
PREVENÇÃO
e pessoas”, destaca o diretor. DE PERDAS

investe em treinamentos. “Não é
bacana o funcionário pagar e nem
a empresa cobrar um extra por um
erro que ele cometeu. Fazemos de
tudo para que isso não aconteça
novamente. Não digo que 100%
dos problemas são resolvidos, mas
reduzimos bastante as perdas com
erros operacionais”, afirma Pavan.
Depois do checkout,
Gatetransfer no recebimento
O sucesso do Gatecash no Flex
Atacado fez com que a diretoria da
empresa ampliasse o uso da solução
de monitoramento no checkout para
todas as unidades supermercadistas
ainda no ano passado. Agora, no
princípio de 2019, a companhia,
implantou o Gatetransfer, solução para
área de recebimento de mercadorias.
“Estamos fechando todos os ralos,
promovendo uma gestão de ponta
a ponta, do recebimento à venda
das mercadorias”, afirma Pavan.
O que mais chamou a atenção dos
diretores até o momento é a precisão das
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VAREJISTAS PERCEBEM TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO
DE PERDAS COMO ESTRATÉGICA, DIZ PESQUISA
Com experiência de mais de duas
décadas no mercado, onde registra
passagens em empresas como Ipsos,
Kraft Foods, Carrefour e GFK, Angelita
Ferraz, CEO da Ferraz Pesquisa de
Mercado, coordenou o estudo Cultura
e Tecnologia a pedido da Gunnebo.
Ela, que criou a empresa com o intuito
de customizar o atendimento ao cliente
e trazer soluções de pesquisa com
base na realidade de cada mercado,
diz que a tecnologia, com as soluções
da Gunnebo, estava muito associada
à “proteção de mercadorias” e, aos
poucos, passa a ser utilizada como
ferramenta para rentabilizar seu negócio
de forma inteligente e assertiva.
Como foi estabelecer a parceria
de trabalho com a Gunnebo?
Foi uma experiência enriquecedora.
Conseguimos cruzar as tecnologias,
entendendo de forma prática o
resultado de como elas são aplicadas
no dia a dia dos varejistas. Como
Felipe Ricardo, responsável pelo
projeto, diz: “aprendemos bastante
sobre um mercado que, para nós,
foi novidade e é relevante para o
negócio do varejo - onde nosso foco
sempre foi estudar o consumidor e

QUEM É O
PROFISSIONAL
DE PREVENÇÃO
DE PERDAS
DOS NOVOS
TEMPOS?
Varejistas estão investindo
mais em pessoas e tecnologia
para reduzir perdas e
rentabilizar seu negócio
em tempos difíceis
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nem sempre a organização varejista
em suas particularidades.”
Definitivamente, a pesquisa mostra
que a tecnologia hoje é fundamental
na estratégia de qualquer varejista?
Sem dúvida. E o desafio é democratizar
todo esse aparato de maneira que
se torne acessível a todos os
varejistas, além de oferecer um
suporte para que essa aquisição/
transição seja realizada com o
menor atrito possível. É reconhecido
que a tecnologia é essencial. A
dificuldade, muitas vezes, é por conta
de como implantar, como utilizar de
maneira assertiva e, principalmente,
convencer o board da empresa de
que o investimento vale a pena.

linha com as tendências vistas
na última NRF, em que o objetivo
da tecnologia não é substituir o
trabalho humano, mas torná-lo mais
assertivo e trabalhar em parceria
com o que a empresa já pratica.

Como analisa essa
mudança cultural nas
empresas pesquisadas?
A tecnologia não é mais somente
sobre proteção de mercadorias. É
também fonte de informação de
vendas, performance do colaborador
e retorno para treinamentos em
que o objetivo é a melhoria da
operação. Esse plus que a tecnologia
oferece é bem avaliado e vai em

O varejo brasileiro vive, especialmente
na última década, um momento
de transformação e o profissional
de prevenção de perdas vai
ganhando espaço nas empresas.
“As varejistas buscam profissionais
com vastos conhecimentos, atitudes
e habilidades, como bom poder de
negociação, resiliência, comunicação,
motivação, disciplina, polivalência e
liderança”, argumenta o consultor da
Prevenstoque, ANTÔNIO BALBINO.
De acordo com ele, o profissional
de prevenção de perdas deve estar
preparado não apenas para utilizar
os equipamentos e softwares, mas
para extrair o que há de melhor
em cada tecnologia. “Estamos no
melhor momento do varejo, muita
coisa chegando e sendo cada vez

mais viabilizada para varejistas,
como ferramentas de BI que trazem
dashboard completos com todos os
indicadores da empresa”, elenca.
Segundo Balbino, extrair as
informações das soluções permite
ao varejista dados para a tomada de
decisões. “Ele deve saber como e por
onde começar. Por isso é essencial um
profissional de prevenção de perdas
com olhar estratégico”, explica.

Empresas do varejo
buscam profissionais
com vastos
conhecimentos,
atitudes e habilidades”
// Antônio Balbino, consultor da Prevenstoque

Etiquetagem na Origem

Processo gerou
um ganho de
produtividade muito
grande, além da
questão estética,
onde hoje o produto
pode ser calçado
com facilidade
pelos clientes, e
sua apresentação
se tornou muito
mais atraente”
// Bruna Rios, gestora de Compras
de Calçados da Riachuelo

MAIS PRODUTIVIDADE
E MELHOR EXPOSIÇÃO
NA RIACHUELO
Empresa é pioneira em projeto de etiquetagem na origem de
calçados utilizando tecnologia RF: melhor exposição de produtos,
melhor experiência de compra e maior produtividade dos
funcionários são alguns dos benefícios já percebidos pela rede.
Em março de 2018, a Riachuelo
procurou a Gunnebo interessada em
ampliar sua parceria com um inédito
projeto de etiquetagem na origem
de calçados com a tecnologia RF.
Gestores da gigante varejista de
moda já tinham conhecimento de
um projeto similar executado com
sucesso pela Gunnebo para o Grupo
Calcenter, rede usuária da tecnologia
AM. “Por conta de toda experiência
que temos com outros produtos da
Gunnebo, ficou claro que seria a
melhor parceira para esse projeto.
Além de toda disponibilidade para
implantação em nossos fornecedores
e lojas”, lembra Bruna Rios, gestora de
Compras de Calçados da Riachuelo.
A etiquetagem na origem consiste
na aplicação de etiquetas antifurtos
ainda na produção das mercadorias,
permitindo que o varejo receba
os produtos prontos para a venda

ou estoque. Uma das principais
vantagens é a reposição mais rápida
da mercadoria na prateleira, além
de diminuir os custos operacionais,
pois ganha-se em eficiência ao
mesmo tempo em que há maior
controle de todo o processo.
Tecnologia RF no lugar da AM
A Riachuelo optou pela etiquetagem
na origem com a tecnologia RF
porque os sistemas antifurtos de
suas lojas já utilizam essa tecnologia,
o que fez da rede pioneira nessa
aplicação. “Como a Riachuelo até
então só trabalhava com etiquetas
rígidas, contamos com nossa
assistência técnica presente em
todas as regiões do Brasil para
calibrar as antenas, garantindo assim
a detecção das novas etiquetas”,
explica Marta Alcarde, gerente
de Atendimento da Gunnebo.

Das primeiras negociações ao
acerto final para o início do programa
foi tudo muito rápido. “Avalio o projeto
como positivo, a Gunnebo sempre
se demonstrou muito disposta a
ajudar, sendo solícita em todas as
dificuldades que surgiram na cadeia
de implantação”, afirma Bruna.
Treinamento aos fornecedores
A Riachuelo trabalha com dezenas
de fornecedores de calçados dos
mais variados modelos, entre as
linhas de masculino, feminino
e infantil. Para implantação do
projeto, todos foram orientados
pela Gunnebo sobre padrões de
etiquetagem adotados pela Riachuelo,
incluindo as particularidades de
cada modelo fornecido à rede.
“Com a etiquetagem na origem
agilizamos o processo dentro da
loja, pois hoje quando recebemos
um calçado, ele pode ir direto para
a área de vendas. Não necessita
mais ser manipulado para colocação
de uma etiqueta. Isso nos gerou
um ganho de produtividade muito
grande. Além da questão estética,
onde hoje o produto pode ser calçado
com facilidade pelos clientes e a
sua apresentação se tornou muito
mais atraente”, argumenta Bruna.
O ganho de produtividade a que
se refere Bruna pode ser somado
a uma melhor experiência de
compra, com mais disponibilidade
da equipe para atendimento.
PREVENÇÃO
DE PERDAS

Tecnologia

EAS COM MDG
PARA TODA
REDE KIABI
A varejista francesa de roupas, da família
Mulliez – dona também das redes Leroy
Merlin, Decathlon e Zodiô – desembarcou no
Brasil em 2018 com duas lojas em São Paulo.
Uma no Shopping Ibirapuera e a outra no
Shopping West Plaza. Em ambas, o projeto
de prevenção de perdas foi encabeçado pela
Gunnebo com a tecnologia EAS, por meio
das antenas RF plexi transparente com MDG
(Metal Detector Gateway) e os desativadores.

“Os índices de perdas no
primeiro ano de operação
estão dentro dos nossos
padrões mundiais. Fizemos
a implantação em cada loja
e, em particular na primeira,
houve um trabalho conjunto
com a Gunnebo para adaptar
as soluções com a realidade
da KIABI até acertar o melhor
balanço”, avalia Khardiata
Ndoye, líder de Marketing
e Vendas da Kiabi Brasil.
Tecnicamente, o EAS da
Gunnebo tem atendido bem
as necessidades das lojas da
Kiabi (pelo grande tamanho
das mesmas) com eficácia
e bom custo-benefício. “É
também fundamental poder
contar com um parceiro
com a experiência de varejo
e uma estrutura sólida para
nos acompanhar. Tivemos
uma grande disponibilidade
da Gunnebo para ajustar
e adaptar as soluções
às nossas tecnologias”,
lembra Khardiata.
Além dos investimentos
em tecnologia, a Kiabi
promove treinamentos e
busca sensibilizar seus
colaboradores com o tema
prevenção de perdas. “Eles
devem ter conhecimento de
quais ações podem tomar
no dia a dia para otimizálas. E para minimizar os
furtos internos trabalhamos
o clima da loja e os
valores da empresa, mas
especialmente buscamos
promover mais conhecimento
dos procedimentos
porque as perdas podem

ser também de natureza
administrativa”, afirma a
executiva da Kiabi Brasil.
Além disso, diz Khardiata,
cada colaborador é treinado
para ter uma visão ampla da
loja e de seu setor, sabendo
reconhecer movimentos
ou atitudes suspeitas.
A marca, que vende
cerca de 275 milhões de
peças por ano em suas
500 lojas espalhadas em
16 países, pretende chegar
a 40 unidades no Brasil
em cinco anos. Em quais
regiões? “Não definimos
ainda. Em 2019 estamos
muito engajados em
trabalhar nas unidades
já abertas para oferecer
uma loja diferenciada e a
mais completa experiência
aos nossos clientes, além
de vários serviços que
vão chegar nos próximos
meses”, explica.
Uma coisa, porém, é certa:
nas novas lojas que deverão
desembarcar nos próximos
meses trazendo criações
que são inspiradas nas
tendências internacionais
captadas pelo Trend Lab,
uma equipe composta por
56 designers que convidam
clientes, colaboradores e
influenciadores a pensarem
juntos, há no projeto de
prevenção de perdas, no
mínimo, a tecnologia EAS. A
parceria com a Gunnebo, por
sua vez, pode ser ampliada
a médio prazo, com o
cofre inteligente Intelisafe
e o sistema de CFTV.

TECNOLOGIA MDG
PARA RF E TAMBÉM AM

Antenas com novo
módulo detectam massas
metálicas na loja
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A tecnologia MDG (Metal Detector Gateway) para
sistemas antifurtos RF é utilizada pela Kiabi e diversas
outras redes varejistas atendidas pela Gunnebo em todo
o Brasil. A novidade é o desenvolvimento da tecnologia
MDG também para sistemas AM. Com esse módulo, as
antenas Gunnebo são capazes de detectar a entrada de
massas metálicas na loja, emitindo um alerta diferente
do disparo provocado pela etiqueta, silencioso ou não,
para que a equipe de segurança já fique alerta.

PREVENÇÃO
TOTAL NA
OBRAMAX
Primeiro atacarejo de materiais de
construção do Brasil, a rede do Grupo
Adeo (dono da Leroy Merlin) inaugurou em
janeiro de 2018, em São Paulo, sua primeira
unidade trazendo em seu DNA a missão de
ser o parceiro confiável dos consumidores e
profissionais do setor.
Em março de 2019, a
OBRAMAX lançou sua
segunda loja em Praia
Grande, no litoral paulista.
“Adaptar as instalações
para um projeto de
grande envergadura
precisa de parcerias
muito comprometidas
com os resultados. A
Gunnebo, desde o primeiro
momento, ofereceu um
atendimento muito próximo
e sempre disposta a ajudar
e colaborar”, lembra
Juan Manuel Carretero,
diretor da Obramax.
A Obramax fechou com a
Gunnebo as suas principais
soluções em prevenção
de perdas. Nas duas
lojas constam o sistema
de CFTV, EAS (antenas
e etiquetas), alarme de
intrusão e o Gatecash.
Toda a infraestrutura e
o cabeamento para as
tecnologias de Prevenção
de Perdas foram
desenvolvidos pela própria
Gunnebo, que também
fez o acompanhamento
dos processos de
instalação, além de
garantir o funcionamento e
desempenho dos produtos.

CFTV HD:
melhor imagem
e menos custo
No monitoramento, a
Obramax optou pelo CFTV
HD, cuja tecnologia oferece
o melhor custo-benefício
do mercado, além de uma
boa imagem similar à de
um sistema de câmera IP.
A tecnologia HD permite
transmitir vídeo e dados
(controle de PTZ) no mesmo
cabo coaxial ou UTP, o
que representa uma maior
economia. O sistema
HD realiza gravações em
resolução 720p, 1080p e até
5MP e também pode gravar
imagens analógicas e IPs.
O CFTV, como diz Juan,
representa uma ferramenta
de grande valor para a
Obramax. “Ela nos dá
uma cobertura com muito
detalhe, além de ser um
suporte provatório em
caso de necessidade,
multiplicando a capacidade
de análise do pessoal
de segurança. Com o
CFTV identificamos as
zonas quentes da loja
e os comportamentos
suspeitos de alguns
visitantes”, argumenta.

Lojas da rede têm o sistema
de CFTV, EAS, alarme de
intrusão e o Gatecash

De acordo com Juan,
dispor da tecnologia
adequada é essencial para
obter bons resultados.
“Mas devemos levar
em consideração que o
monitoramento é feito por
pessoas e essas requerem
um treinamento rigoroso.
A união das duas forças
dá como resultado uma
diminuição importante das
perdas”, explica o executivo.
A cultura da prevenção de
perdas na Obramax é muito

forte. Na Bricoman, como
é conhecida na Europa,
também são adotadas
medidas de segurança em
todas as suas cerca de
80 lojas em quatro países
distintos. “Câmeras e
sistemas de alarmes, em
geral, são os investimentos
mais comuns. Todas as ações
são acompanhadas de perto
pelas empresas de segurança
patrimonial, que garantem o
andamento dos processos”,
explica o diretor.

CFTV nos dá uma cobertura com
muito detalhe, além de ser um suporte
provatório em caso de necessidade,
multiplicando a capacidade de
análise do pessoal de segurança”
// Juan Manuel Carretero, diretor da Obramax

PREVENÇÃO
DE PERDAS

Gestão de Numerário

A TRANSFORMAÇÃO DA GESTÃO
DE NUMERÁRIO NO VAREJO
A forma com que o varejo brasileiro lida com o dinheiro está mudando; com o
surgimento de novas ferramentas tecnológicas e a conectividade em alta, as operações
para os clientes e o varejista ganharam mais segurança, economia e agilidade.
Apesar de todos os avanços
tecnológicos nos pagamentos nos
últimos anos, do cartão de plástico às
criptomoedas, o uso do dinheiro ainda é
muito popular em boa parte do mundo.
No Brasil, os dados da pesquisa “O
Brasileiro e Sua Relação com o Dinheiro”,
elaborado em 2018 pelo Banco Central,
não deixam a menor dúvida. Um total
de 29% dos trabalhadores ainda recebe
seu salário em espécie, 96% preferem
fazer suas compras em dinheiro e 60%
deles fazem o uso de forma frequente
em suas compras. No comércio, por
sua vez, 52% dos estabelecimentos
recebem, mais frequentemente, o
dinheiro em suas operações.
Por isso mesmo, a forma com que o
varejo lida com o dinheiro está mudando.
Com a tecnologia, as operações, para
clientes e especialmente para o varejista,
ganharam mais segurança, economia e
agilidade. A conectividade e o acesso
à informação estão aumentando à
medida que surgem novas soluções para
gestão de numerário, como os cofres
inteligentes em seus diversos modelos.
Cada um deles é projetado para
aprimorar a gestão do dinheiro e otimizar
o processo de tratamento de numerário.
Há também o ciclo fechado de
numerário, onde a gaveta manual da
caixa registradora é substituída por um
sistema automático que recicla e protege
o dinheiro desde o momento em que
ele sai da mão do cliente até chegar
ao centro de contagem, eliminando
diferenças de caixa. “Investir em gestão
de numerário não se resume apenas
a manusear o dinheiro da empresa
em segurança. As vantagens vão
além disso, envolvendo uma maior
otimização do dia a dia, mais controle
sobre os processos e mais tempo
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disponível para desenvolver outras
tarefas”, destaca Adriano Sambugaro,
diretor de Marketing da Gunnebo.
Nada de erros com o Intelisafe
Em 2017, o empresário Gabriel
Makoto Shimoshio, sócio-diretor dos
Supermercados Ayumi, com oito lojas
na zona sul de São Paulo, buscava
um fornecedor de cofre que pudesse
auxiliar a empresa na gestão de
numerário. Conheceu o Intelisafe, o
cofre inteligente da Gunnebo. Bastou
uma visita técnica para fechar negócio.
“Além de ganhar mais segurança nas
minhas operações, queria ter a liberdade
de cotar com outros transportadores.
Com o outro player, gestão e transporte
ficavam por conta dele”, lembra.
O projeto piloto, em abril de 2017,
ocorreu na unidade do Jardim Sabiá. O

resultado, de imediato, foi mais do que
positivo, o suficiente para fazer decidílo por instalar o Intelisafe em todas as
demais lojas da rede, fundada em 1980
e que hoje reúne 950 funcionários.
Hoje, com o cofre inteligente da
Gunnebo, não há erros e a empresa
reduziu seus gastos com transporte
dos valores e colaboradores na área
da tesouraria. “Em relação ao cofre
convencional o processo melhorou
drasticamente. Quando você tem um
sistema integrado, como o Intelisafe,
as informações são disponibilizadas
em tempo real. Acompanhamos tudo
online”, argumenta o empresário.
O Intelisafe tem um software
avançado, o Cash Control, que permite
a sincronia de todos os processos,
desde o depósito do dinheiro no cofre
até o transporte ao banco. Gerenciado

Gestão de Numerário

Quando você tem um sistema integrado, como
o Intelisafe, as informações são disponibilizadas
em tempo real. Acompanhamos tudo online”
// Gabriel Makoto Shimoshio, sócio-diretor dos Supermercados Ayumi

por um data center, ele tem um
contador de notas que contabiliza
a soma total do que entra no caixa,
evitando o erro humano, e tem
capacidade para até 50 cédulas, de
diferentes valores, com velocidade
de 1,2 segundo por unidade. Essa
plataforma pode ser integrada aos
sistemas utilizados nos bancos e nas
empresas de transporte de valores.
Checkout mais seguro e
rápido com o Safepay
Depois de apresentar ao país o cofre
inteligente Intelisafe, a Gunnebo traz

para o Brasil o Safepay, novo modelo
de sistema de gestão de numerário em
que toda a operação é automatizada,
oferecendo uma proteção eficiente no
manuseio do dinheiro, do checkout ao
backoffice até a integração com o banco.
Amplamente utilizado na Europa, ele
permite que cédulas e moedas sejam
inseridas diretamente no equipamento,
que confere a autenticidade das notas
e dá o troco automaticamente, sem
qualquer intervenção humana.
Com o Safepay, o varejista ganha
em agilidade no atendimento ao
cliente e proporciona segurança às
operações de caixa, realizadas de
forma inteligente. As cédulas e moedas
ficam o tempo todo dentro do cofre,
protegidas de furtos e roubos, com
todas as transações registradas por
meio do software CashControl. “Isso
permite que o operador fique focado no
atendimento, tornando o relacionamento
com o cliente mais humanizado e
assertivo”, diz Sambugaro. “Em outras
palavras, ele automatiza o recebimento
em dinheiro oferecendo um ciclo
fechado de numerário, onde o dinheiro
é monitorado e fica seguro em todo
o processo. Portanto, discrepâncias
de caixa são excluídas “, completa.
Na Europa o Safepay tem mostrado
resultados práticos de melhora no
gerenciamento de numerário. Lionel
Vericel, dono de quatro unidades
franqueadas do Carrefour na França,
diz que com o sistema eliminou
todos os erros de caixa que eram
registrados diariamente. “Ganhamos em
segurança e otimizamos a produtividade
dos nossos colaboradores, que
agora podem lidar de forma mais
estratégica nas operações com
os clientes”, diz o executivo.
O Ten Brink Food, franquia do Jumbo
Supermarket, segunda maior rede
holandesa do setor supermercadista,
foi um dos primeiros usuários do
Safepay, em 2007. “Hoje praticamente
não temos mais caixas registradoras.
Com o ciclo fechado de numerário
oferecido pela solução, ganhamos
segurança nas operações contra
roubos, zeramos os erros existentes
nas contagens manuais, além de
proporcionarmos um clima seguro
para os clientes nas compras e no
atendimento dos funcionários”,
afirma o diretor Edwin Ten Brink, que
administra, diretamente, as unidades
de Alphen aan den Rijn e a de Haia.
PREVENÇÃO
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Exposição de Eletrônicos

CADEADOS
ELETRÔNICOS
VALORIZAM
EXPERIÊNCIA DE
COMPRA
Vender produtos eletrônicos, como
smartphones, tablets, câmeras e notebooks,
pode se algo bem complicado se o
varejista não contar com as estratégias e
ferramentas adequadas de exposição.
Buscando ampliar as
vendas, é cada vez maior
o número de varejistas
que retiram os produtos
eletroeletrônicos, como
telefones celulares, notebooks
e câmeras fotográficas,
de áreas confinadas para

expô-los à degustação de
clientes. Por isso, é essencial
protegê-los com o uso
dos cadeados eletrônicos,
que geram segurança,
estabilidade e maior
visibilidade aos produtos. É
fato que aparelhos expostos

ligados e acessíveis para
experimentação vendem
cerca de 30% mais, como
aponta Luiz Fernando
Sambugaro, diretor de
Comunicação da Gunnebo.
Uma das pioneiras
do varejo de moda a
comercializar telefones
celulares, a C&A faz uso
dos cadeados eletrônicos
com o objetivo de
oferecer aos clientes uma
experiência ainda mais
agradável e dinâmica.
O mesmo faz a Novalar,
maior rede de móveis e
eletrodomésticos com
origem em Rondônia, que
adotou a solução em 2017.
Por lá os cadeados atendem
a rede que buscava uma
proposta mais moderna e
que possibilitasse maior
interação dos clientes com
os produtos em exposição.
Tradicional rede varejista
presente no Paraná, Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul
e São Paulo, o Grupo MM
iniciou em 2016 um projeto
de segurança onde um dos
principais itens adquiridos foi
o cadeado eletrônico para
as unidades com histórico
de sinistro de mão armada,

onde o produto alvo dos
ladrões era o aparelho celular.
A companhia possui os
cadeados para celulares e
tablets da linha Praxis Slim
baixo e alto. O grupo também
investiu, posteriormente,
na Praxis High Security
para uma unidade com
alto grau de risco.
Importantes diferenciais
Os cadeados da Gunnebo
têm alguns bons diferenciais.
Os pedestais são discretos
e se adaptam ao mobiliário
através de borboletas. Isso
permite um bom ajuste na
largura e altura dos aparelhos
e seu reposicionamento
não altera o layout da loja.
Além disso, o cadeado
permite que o aparelho
eletrônico seja exposto
tanto na vertical quanto
na horizontal, facilitando a
visibilidade ao consumidor.
Entre suas principais
características estão a
alimentação direta, que
garante a carga do aparelho
apresentado, que pode
ser manuseado pelo
consumidor, ampliando as
chances de sucesso nas
vendas do varejista.

PRINCIPAIS
VANTAGENS DA
LINHA PRAXIS
LEVEZA: Design limpo, atrai atenção somente
para os produtos expostos, convidando para
a experimentação e aumentando as vendas.
VERSATILIDADE: Acessórios simples
permitem a proteção de aparelhos,
como tablets, câmeras, aparelhos
celulares diversos, entre outros.
PRATICIDADE: O pedestal para exposição
em superfícies verticais é facilmente
integrado a qualquer base. De forma
prática, permite exposição em paredes,
painéis ou no espaço a sua escolha.
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Quem pode garantir
que todos estes
itens serão realmente
registrados no caixa?

– Nós podemos.
Além de monitorar todas as operações realizadas
na frente de caixa, cruzando áudio e vídeo com os
itens registrados no ticket de compra e emitindo
alertas em casos de inconformidade, o Gatecash
agora também detecta mercadorias que passam
pelos checkouts sem registro dentro do carrinho.
Saiba mais:
(11) 3732-6628 | www.gunnebo.com.br
PREVENÇÃO
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Registro automático de um
item por segundo, 20% mais
ágil que um operador treinado

Adapta-se a qualquer
checkout, não exige alteração
na estrutura do PDV

Flexibilidade de operação,
com diversas modalidades
e níveis de serviço

Plug-and-play: opera com
qualquer sistema frente de
caixa, não demanda integração

Redução de perdas com
padronização da operação
e alerta visual/sonoro

Tech-as-a-Service: não
exige investimento ou
imobilização de capital

Entre em contato
e saiba mais:
(11) 3732-6628
info.br@gunnebo.com
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