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RESUMO 
 
 
 
Este estudo trata da importância do uso de técnicas de prevenção de perdas no 
pequeno varejo supermercadista, analisando e criando um modelo de classificação 
quanto ao uso destas técnicas nas empresas. O trabalho identifica as fragilidades e 
virtudes das empresas e as classifica quanto ao uso de técnicas de prevenção de 
perdas. A metodologia utilizada foi a revisão da literatura disponível sobre técnicas e 
índices de prevenção de perdas, analisando os processos utilizados pelos lojistas, 
em relação a técnicas de precisam ser adotados para reduzir perdas. Para tanto, 
foram abordados os “pilares” da prevenção de perdas, o ciclo de vida dos produtos 
no varejo e ciclos de melhoria continua. Baseado nos objetivos do trabalho e a luz 
das técnicas pesquisadas definiu-se o estudo de caso, desenvolvido através da 
aplicação de questionário e observação do pesquisador sobre rede de 16 pequenos 
supermercados. A partir dos estudos realizados criou-se um modelo de classificação 
de empresas. As implicações práticas deste estudo apontam como os erros na 
gestão do varejo podem se transformar em perdas, diminuindo a lucratividade das 
empresas ou até mesmo inviabilizando-as. A contribuição acadêmica deste estudo 
consiste na proposição de um modelo inédito de classificação de pequenos 
supermercados quanto ao uso de técnicas de prevenção de perdas e no 
aprofundamento do conhecimento de processos utilizados no combate às perdas. 
Como resultado da pesquisa, foram classificadas 16 empresas quanto ao uso de 
técnicas de prevenção de perdas, sendo 14 delas classificadas como Empresas com 
Uso Mínimo de Técnicas de Prevenção de Perdas – EUMTPP e duas delas como 
Empresas com Uso Deficiente Técnicas de Prevenção de Perdas – EUDTPP. 
Concluiu-se que o grupo de empresas pesquisado foi classificado como sendo 
Empresas com Uso Mínimo de Técnicas de Prevenção de Perdas – EUMTPP e que 
as empresas devem adotar um programa de prevenção de perdas focando na 
identificação dos processos geradores de perdas, na quantificação das perdas e na 
implantação de uma cultura de prevenção de perdas. 
 
Palavras-chave: Prevenção de perdas. Varejo. Supermercados. Classificação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 
The objective of this work is to draw attention to the importance of use of techniques 
of loss prevention in small retail organization, analyzing and creating a classification 
model related to the use of these in companies. This work identifies the fragilities and 
virtues of companies and classifies them relating the use of techniques of loss 
prevention. The used methodology is based in a revision of the available literature on 
measurements and techniques of loss prevention, analyzing the processes that 
techniques needed to be adopted to reduce losses, approaching the "pillars" of loss 
prevention, the cycle life of products in retail and cycles of continues improvement in 
business. Based on the objectives of this work and on the light of researched 
techniques, was defined the case study, developed from a questionnaire application 
and the researcher's observation on a net of 16 small supermarkets. From those 
studies a model of classification of companies was created. The practical implications 
of this work are useful to point mistakes in retail administration that can become 
losses, reducing the profitability of companies or even making them impracticable. 
The academic contribution of this study is a proposal of an unpublished model of 
classification for small supermarkets based on the use of techniques of loss 
prevention. As a result of the research, 14 companies were classified as Companies 
with Minimum Use of Loss Prevention Techniques - CMULPT, and 02 companies 
were classified as Companies with Deficient Use of Loss Prevention Techniques - 
CDULPT. The result of the research concludes that on average the group was 
classified as being Companies with Minimum Use of Techniques of Prevention of 
Losses – EUMTPP, and that the companies should adopt a program of loss 
prevention focusing in the identification and quantification of losses and in a 
implantation of a culture of loss prevention. 
 
Keywords: Loss prevention. Retail. Supermarket.  classification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 Pode-se afirmar que nas últimas décadas o varejo brasileiro viveu dois 

momentos distintos, o primeiro antes do Plano Real e o segundo após o Plano Real. 

As mudanças acorridas a partir de 1994 transformaram a realidade e a cultura do 

varejo brasileiro. 

  Antes do Plano Real se vivia um ambiente de hiperinflação onde os estoques 

dos varejistas se valorizavam diariamente mesmo quando não eram realizadas 

vendas no período. Durante esse período de hiperinflação as perdas no varejo eram 

compensadas pela rápida valorização dos estoques. Pouco se falava na utilização e 

desenvolvimento de tecnologias e ferramentas de gestão do varejo, existia pouca 

preocupação com o atendimento ao público ou treinamento de funcionários. O que 

importava era a venda dos estoques com preços cada vez mais elevados e as 

aplicações que remunerassem bem o capital financeiro dia a dia. A preocupação 

com as aplicações financeiras se justificava pela necessidade de reposição dos 

estoques que também seguiam o aumento de preço diário. Durante esse período as 

negociações giravam em torno do preço e do prazo de pagamento.  Grandes 

estoques significavam liquides e garantia de lucro para os varejistas. 

 A partir de 1994, com o advento do Plano Real, a economia se estabilizou, as 

margens comerciais diminuíram, aumentou a concorrência e as empresas passaram 

a adotar processos contínuos de melhoria em sua gestão. O foco do varejista 

passou a ser operações que garantissem a boa gestão do negócio como um todo. 

Estratégias como um bom mix de produtos, estética de loja, estratégias de serviço e 

marketing, passaram a ser atributos básicos para a sobrevivência do varejista. Surge 

então a necessidade da implantação de técnicas inovadoras de gestão no varejo, 

como a prevenção de perdas, que viessem a garantir os lucros e viabilidade dos 

negócios. As mudanças para os grandes varejistas foram imediatas. Logo eles 

passaram a utilizar as melhores ferramentas de gestão disponíveis. Já no ano de 

2002, a Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS em parceria com o 

Programa de Administração do Varejo – PROVAR, passou a divulgar os índices de 
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perdas dessas empresas, tendo sido publicado em 2009 o 9º Relatório de Avaliação 

de Perdas no Brasil, referente ao exercício de 2008. Infelizmente estes esforços 

tendem a contemplar somente as grandes empresas, pois pouco se pesquisou sobre 

o uso de técnicas de prevenção de perdas em pequenas empresas do ramo 

varejista. 

 É importante ressaltar a distância entre os grandes varejistas e os pequenos, 

principalmente no diz respeito a implantação e uso de ferramentas tecnológicas. 

Portanto, faz-se necessário contextualizar a realidade do pequeno supermercado de 

bairro, particularmente, o do grupo objeto da pesquisa. 

 O público alvo dos supermercados de bairro pesquisados tem aumentado dia a 

dia seu poder de compra, conhece cada vez mais o mercado de que é consumidor, 

e por este motivo, está cada vez mais exigente.  Além de uma clientela bem 

informada e do surgimento de empresas concorrentes, os supermercados de bairro 

ganharam novos concorrentes, formado por grandes empresas do ramo varejista. 

Os grandes varejistas têm, cada vez mais, procurado aumentar suas áreas de 

abrangência, que já atende a quase todo o mercado consumidor, inclusive os 

mercados consumidores que antes eram exclusivos dos pequenos comerciantes. 

Diante deste contexto, a pressão da alta competitividade tem feito os proprietários 

dos pequenos supermercados sentirem cada vez mais a necessidade de atualização 

das técnicas gerenciais aplicadas ao varejo. Parente (2000) argumenta que apenas 

os mais competentes conseguirão sobreviver no ambiente altamente competitivo. 

 É de fundamental importância salientar que os supermercados de bairro se 

espalharam por bairros de menor poder aquisitivo para atender as necessidades dos 

consumidores que não possuíam meios de transporte individual e que por este 

motivo se dirige aos locais de compra caminhando e retornam para suas residências 

carregando suas compras ou se favorece de serviços de entrega em domicílio que 

geralmente são feitos de bicicleta ou moto.  

Atualmente, cerca de seis mil estabelecimentos comerciais estão sediados na 

Zona Norte de Natal, dos quais 90% são voltados para o comércio e serviço, com 

55% sendo composto por supermercado e mercearias, 6% em confecções, 9% com 

lojas de material de construção e 27% com lojas de variedades (SEBRAE, 2010). 

Existem outros fatores que concorrem para a necessidade imediata da 

melhoria dos controles de gestão pelos supermercados. Por exemplo, a política 

fiscal do governo tem obrigado empresas dos mais variados ramos e tamanhos a 
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controlar melhor sua gestão, diminuindo seu grau de informalidade.  A informalidade 

se traduzia em preços competitivos e em lucratividade extraordinária, encobrindo 

eventuais falhas de gestão.  

Similarmente, a facilidade do crédito e o aumento do poder de compra das 

pessoas fizeram crescer o número de transportes individuais. Clientes que antes 

tinham como única opção os supermercados de vizinhança devido a proximidade 

das lojas de suas residências, hoje utilizam seus automóveis para freqüentar 

grandes supermercados, que apresentam sortimento maior de produtos, facilidades 

e conforto que os pequenos não oferecem. Com preços menos competitivos em 

razão do aumento do controle fiscal do Governo e com clientes com mais mobilidade 

e bem informados, era eminente a queda da lucratividade das empresas. De acordo 

com Chapman e Templar (2006), perdas são custos e reduzindo custos gera-se 

oportunidade de mais lucro. Alguns varejistas vêem na prevenção de perdas apenas 

a oportunidade de aumentar o lucro. Oportunidades de lucro podem vir do aumento 

das vendas e de características que os consumidores procuram, tais como: Relação 

custo “versus” benefício na compra; disponibilidade de produtos para a venda; 

compras em um só local, boa experiência de compra e visita segura. A prevenção de 

perdas pode influenciar todos esses pontos de forma positiva, aumentando as 

vendas. 

Grandes empresas varejistas abriram novas unidades de negócios na região 

norte da cidade de Natal, local onde estão localizadas 14 das 16 lojas do Grupo de 

Parceiros. Como exemplo, pode-se citar o Carrefour, o Atacadão, a C&A, as Lojas 

Americanas e até mesmo o Nordestão, que implementou melhorias nas lojas já 

existentes na região, aumentando consideravelmente a concorrência para os 

pequenos varejistas. Em mercados competitivos, as perdas só aumentam o desafio 

financeiro enfrentado por pequenos varejistas (ALSTETE, 2006). 

Soma-se a este cenário, os problemas de gestão enfrentados pelos lojistas. A 

última pesquisa realizada pelo Sebrae em 2005, sobre mortalidade das empresas 

em nível nacional, confirmou essa tendência e apontou como os principais motivos 

de mortalidade de empresas os seguintes pontos (SEBRAE, 2007):  

- Falhas gerenciais na condução dos negócios; 

- Causas econômicas conjunturais; e  

- Tributação.  
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Podemos destacar como falha na gestão dos negócios o desconhecimento do 

mercado consumidor, de técnicas de gestão, além da falta de planejamento na 

abertura do negócio, induzindo o empresário a uma ausência de avaliação ou uma 

avaliação errada de dados importantes para o sucesso do seu empreendimento. 

Pequenas e grandes empresas estão dando mais importância a prevenção de 

perdas como uma estratégia para aumentar lucros, uma vez que elas enfrentam um 

ambiente econômico muito competitivo e de aumento de custos (ALSTETE, 2006) 

A inexistência ou má utilização de técnicas de prevenção de perdas podem 

reduzir consideravelmente os lucros dos pequenos supermercados, da mesma 

forma que um bom domínio das técnicas de gestão pode subsidiar os empresários 

na tomada de decisões para investimentos em melhorias ou abertura de novas 

unidades. A multinacional francesa Carrefour, por exemplo, teve uma redução de 

perdas de R$ 104,9 milhões em 2003, ano de implantação do projeto, com uma 

redução de 1,38 % das perdas (CARREFOUR, 2003 aa). Para se ter uma idéia, o 

lucro líquido médio dos supermercados brasileiros foi de 1,75%, enquanto a média 

nacional foi de perdas foi de 1,96% no mesmo período (ABRAS, 2009).  É 

importante frisar que empresas que não adotam boas práticas de gestão têm seus 

índices de perdas e seus riscos de falência aumentados. Por outro lado, qualquer 

técnica empregada potencializa a redução de perda, e, conseqüente, o aumento de 

competitividade é muito maior. Colaborando com este pensamento, Parente (2000), 

afirma que os varejistas deverão estar em permanente processo de melhoria 

contínua, utilizando o mais avançado ferramental tecnológico, gerencial e 

mercadológico, para simultaneamente conseguirem conquistar a satisfação dos 

clientes e minimizar seus custos operacionais. 

Percebe-se uma rápida evolução do varejo brasileiro e mundial. Deloitte (2008) 

aponta como principais tendências do varejo global e brasileiro os seguintes pontos: 

Redução de custos; gerenciamento de riscos; foco na experiência do consumidor; 

gestão do capital humano; multiplicidade de canais; lojas menores; segmentação e 

formatos; alcance global; cadeia de suprimentos; fortalecimento da marca. Ainda 

segundo a Deloitte (2008), no varejo brasileiro foram apontadas as seguintes 

tendências: Foco no consumo das classes C e D; desconcentração regional; 

internacionalização do varejo; varejo eletrônico; etiqueta digital; mix e precificação 

de produtos.  
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Diante do cenário apresentado de aumento e melhoria contínua da 

concorrência, de aperto fiscal por parte do governo e da ausência de boas técnicas 

de gestão, tem-se observado ao longo deste trabalho um impacto negativo na 

lucratividade dos empresários que fazem parte do Grupo Parceiros da Economia.  

 Este trabalho é um estudo de caso que versa sobre os conhecimentos e 

práticas de Prevenção de Perdas – PP, utilizados em um grupo de 16 pequenos 

varejistas do ramo supermercadista. Procurou-se identificar à luz das melhores 

práticas de PP analisar o uso e conhecimento de técnicas gerenciais voltadas para a 

Prevenção de perdas. Cavalcanti (2007), ressalta a necessidade de adaptação dos 

empresários a um ambiente coorporativo cada vez mais complexo: 

 

 

Há uma crescente complexidade do ambiente organizacional. 
Os sobressaltos nos ambientes internos e externos das 
organizações, com suas mudanças abruptas e constantes na 
estrutura, na tecnologia e nos relacionamentos, dificultam a 
definição da estratégia empresarial. Para desenvolver análises 
ambientais, diagnósticos, escolha de estratégias, 
planejamento, operacionalização e gestão, é preciso 
compreensão e habilidade no manuseio dos diversos fatores e 
variáveis que se inter-relacionam e de todas as conseqüências 
advindas dessas possíveis conectividades. 
 

 

 As melhores práticas de Prevenção de Perdas, a apresentação dos processos 

geradores de perda, o cenário em que se encontram os lojistas, o estudo dos dados 

coletados, os princípios de melhoria contínua, são variáveis que fazem parte da 

complexidade do ambiente organizacional destas empresas. A habilidade no 

manuseio dos diversos fatores, o conhecimento e uso destes fatores são variáveis 

que se inter-relacionam, e que serviram de subsídio para análise do uso de práticas 

de Prevenção de Perdas neste trabalho. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O SEBRAE vem realizando pesquisas que medem e apontam os fatores 

condicionantes e taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas. Na 

pesquisada divulgada em 2004, referentes aos anos 2000, 2001 e 2002, foram 
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apontados índices de mortalidade de 49,4% para empresas com 1 ano de 

existência, 56,4% para empresas com 2 anos de funcionamento e 59,9% para 

empresas com 3 anos de funcionamento. No nordeste os números são os seguintes: 

no 1º ano a mortalidade é de 46,7%; no 2º ano a mortalidade é de 53,4% e no 3º ano 

a mortalidade é de 62,7%. As empresas que morrem na Região Nordeste têm a 

seguinte distribuição por atividade: Indústria 3%; serviço 38% e comércio 59% 

(SEBRAE, 2004). Na pesquisa divulgada em 2007, relativa aos anos de 2003, 2004 

e 2005, percebe-se uma melhora no quadro de empresas extintas, embora os 

números ainda sejam expressivos. Nesse período foram extintas 2.284 empresas, 

sendo 49,5% do comércio, 38% de serviço e 16,6% da indústria. O nordeste teve 

uma mortalidade de empresas de comércio acima da média nacional com 50% 

(SEBRAE, 2007).  

Fica evidenciado que o comércio está mais suscetível a desaparecer do 

mercado quando não é bem gerido.  O diagnóstico da pesquisa de mortalidade 

indicou como causas principais do fechamento prematuro de empresas, falhas 

gerenciais e no planejamento no início de um novo negócio (SEBRAE, 2007).   

 A busca continua por melhorias nos processos de gestão que venham a 

viabilizar a existência das empresas pesquisadas é uma das justificas deste 

trabalho, que encontra lastro maior ainda quando revelado os custos sociais e 

econômicos da mortalidade de empresas pelo não uso das boas técnicas de gestão. 

Por exemplo, entre 2000 e 2002 ocorreram 772.679 fechamentos de empresas, 

representando o desaparecimento de 2,4 milhões de postos de empregos, com 

desperdício potenciais de 19,8 bilhões em inversões na atividade econômica. 

Somente no estado do Rio Grande do Norte foi calculada pelo SEBRAE uma 

mortalidade de 5.939 empresas, com perda de 21.666 postos de trabalho, com 

desperdícios econômicos na ordem de R$ 269,7 milhões (SEBRAE, 2005). 

De fato, os varejistas de pequeno porte, objeto desta pesquisa, têm sido 

testemunhas das mudanças de cenário ocorridas na última década. Os clientes 

estão cada vez mais bem informados com amplo conhecimento do que o mercado 

pode oferecer e de como chegar até os que ofertam produtos. A própria conjuntura 

econômica, com um ambiente de baixa inflação, tem contribuído para comparações 

de preços e para o aprimoramento da qualidade nos serviços. A diminuição da 

informalidade tem nivelado as empresas em relação a preços. Diante deste cenário, 

acredita-se existir três caminhos a serem seguidos pelos lojistas do Grupo Parceiros 



 

 

25

da Economia: Competição de preços com lojistas do mesmo porte e com os grandes 

varejistas com boa estrutura organizacional e poder de barganha maior junto aos 

fornecedores; melhoria dos serviços ofertados, que podem ser facilmente copiados; 

ou, redução drástica de custo. Aplicação de uma pesquisa sobre o conhecimento e 

uso de técnicas de prevenção de perdas se justifica pela própria necessidade de 

sobrevivência a um mercado altamente competitivo, uma vez que redução de 

custos, muitas vezes não percebido pelo cliente, tem um impacto direto sobre os 

resultados alcançados na empresa. No caso específico do Grupo Pesquisado, é 

imprescindível diagnosticar e apontar técnicas de gestão que venham a reduzir 

custos, e consequentemente, se traduzir em incremento de lucros e competitividade. 

É fundamental conhecer os resultados dos negócios, que só podem ser alcançados 

caso seja aplicadas técnicas de gestão no varejo, muitas delas intimamente ligadas 

à prevenção de perdas. Perdas impactam de forma significativa o varejo mundial, é 

o principal motivo do encolhimento de muitos varejistas e, consequentemente, 

esforços devem ser feitos para entender e evitar esses fenômenos (BAILEY, 2006). 

A falta de outras fontes de informações uniformizadas sobre índices de perdas 

faz com que as empresas varejistas recorram aos índices produzidos pela ABRAS 

ao longo dos anos. Os índices fornecidos pela ABRAS servem de referência para as 

empresas que controlam suas perdas, porém as dificuldades surgem na hora de 

comparar esses números com os dos pequenos varejistas, que têm realidade 

completamente diferente. As pesquisas realizadas pela ABRAS nos anos de 2006, 

2007 e 2008, por exemplo, foram realizadas somente em 29, 28, 51 empresas, 

respectivamente. Todas estas empresas apresentavam um nível organizacional 

capaz de medir suas perdas e de desenvolver ações que venham a reduzi-las. Os 

números de perdas apurados e apresentados foram de 1,97% para 2006, de 2,15% 

para 2007 e de 2,36% para 2008 (ABRAS, 2009). É importante frisar que estas 

empresas que fornecem informações para a pesquisa conhecem suas perdas ou no 

mínimo tem condições de estimá-las. Estas empresas combatem as perdas com o 

que há de mais novo em relação às técnicas de prevenção de perdas, uma vez que 

se tratam de grandes empresas do setor. Além disto, as técnicas desenvolvidas para 

prevenção de perdas são para atender estas empresas que tem uma realidade bem 

diferente das empresas pesquisadas neste trabalho. Portanto, este trabalho também 

se justifica pela necessidade do mapeamento do uso e das dificuldades dos 

pequenos varejistas para utilizar técnicas de prevenção de perdas, podendo no 
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futuro ser oferecido para estes empresários soluções mais adequadas às suas 

realidades e possíveis de serem implementadas por empresários que não dispõem 

de muitos recursos. 

Diante do cenário apresentado, percebe-se que as empresas do Grupo estão 

precisando conhecer e mapear melhor sua realidade em relação ao uso de técnicas 

de gestão. Baseado nestas necessidades procura-se com essa pesquisa responder 

a seguintes questões:  

a) O Grupo Parceiros da Economia utiliza técnicas de prevenção de perdas para 

reduzir suas perdas?  

b) Qual o nível de utilização destas técnicas de prevenção de perdas? 

As respostas para tais questionamentos contribuirão para conhecimento da 

realidade de pequenos varejista quanto ao gerenciamento de seus riscos 

operacionais, utilizando-se ferramentas de prevenção de perdas no varejo. Estes 

questionamentos serão respondidos no capítulo de conclusão. 

 

 

1.3 RELEVÂNCIA 

 

 

Do ponto de vista científico, a relevância deste trabalho consiste em contribuir 

para um tema pouco pesquisado no Brasil. Para tanto, será realizada uma revisão 

teórica e prática de estratégias de gestão no varejo que permitam comparar a 

realidade de uma rede de pequenos supermercados em relação ao uso de técnicas 

de prevenção perdas. A pesquisa contribuirá com números que poderão ser 

utilizados em trabalhos futuros, especialmente nos que venham a tratar de 

elaboração de programas de prevenção de perdas para pequenos varejistas. A 

prevenção de perdas poderá ser enxergada pelo prisma do pequeno varejista que 

vem sofrendo rápidas transformações no mercado em que atua e que não tem uma 

estrutura preparada para receber técnicas elaboradas para empresas mais bem 

estruturadas. 

Do ponto de vista social, será importante para as empresas pesquisadas 

conhecerem suas vulnerabilidade, para que em um estudo futuro seja possível 

propor um modelo mais próximo à realidade destas empresas, ajudando-as a agirem 

mais de forma preventiva e menos reativa. Permitirá que os lojistas se preparem 
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melhor para sobreviverem a um cenário de aumento de competição e de margens 

de lucro menores. É importante ressaltar que trabalhos como este, oferecem 

ferramentas que ajudam na manutenção de empresas no mercado, e 

consequentemente, assegura que postos de trabalhos não irão desaparecer. 

Segundo Gil (1999), a relevância prática do problema está nos benefícios que 

podem decorrer de sua solução. 

Em um ambiente de aumento de competição, com a redução da informalidade, 

com o endurecimento das negociações entre indústria, atacado e varejo, com a 

mudança de comportamento dos consumidores e pelo puro desconhecimento ou 

falta de uso de técnicas de gestão no varejo, constrói-se um ambiente de margens 

reduzidas que não permitem erros na gestão dos negócios. Faz-se necessário usar 

estratégias que se transformem em diferencial competitivo. A gestão eficiente em 

prevenção de perdas, partindo de informações que venham a identificar de forma 

correta as perdas no varejo e a adoção de mediadas preventivas, resulta em um 

diferencial competitivo para a empresa varejista (ABRAS, 2009).  

Quando a ABRAS anuncia seus relatórios sobre índices de perdas no Brasil, 

implica em dizer que as empresas pesquisadas, no mínimo, dominam ferramentas 

capazes de gerar índices de perda por setor. As técnicas desenvolvidas para 

prevenção de perdas partem de informações geradas por estas empresas, que são 

detentoras de ferramentas capazes de medir suas perdas e atuam de forma 

preventiva para obterem diferenciais competitivos. 

Para o autor é uma oportunidade de ampliar os conhecimentos na área de 

prevenção de perdas e contribuir com uma área pouco estudada e praticada na 

gestão do varejo. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

 

Criar um modelo de classificação para empresas supermercadistas quanto ao 

uso e conhecimento de técnicas de prevenção de perdas, baseado na realidade do 

Grupo Parceiros da Economia. 

 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

a) Levantar o estado da arte relativa a técnicas de prevenção de perdas; 

b) Analisar os números de perdas no varejo brasileiro; 

c) Descrever como e quais processos influenciam nos resultados da prevenção de 

perdas; 

d) Identificar práticas presente (intencionais ou não) de prevenção de perdas nas 

lojas do grupo pesquisado; 

e) Classificar as lojas do grupo pesquisado quanto ao uso de técnicas de 

prevenção de perdas. 

 

 

 

1.5 METODOLOGIA  

 

 

Os aspectos metodológicos levados em consideração para realização desta 

pesquisa é um estudo de caso com o objetivo central de identificar o conhecimento e 

os procedimentos adotados de técnicas de prevenção de perdas no varejo. O estudo 

faz uma análise do uso e conhecimento das técnicas de prevenção de perda 

colhidas dos empresários, comparando-os com o referencial teórico, utilizando uma 
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abordagem quantitativa. Baseado na análise é proposto um modelo de classificação 

para o grupo, quanto ao uso de técnicas de prevenção de perdas. Para SILVA 

(2001) pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificado, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-

las. Para colher informações dos empresários foi realizada uma pesquisa de campo 

com aplicação de questionário. O objeto desta pesquisa é um grupo de 16 lojas de 

supermercados localizado nas cidades de Natal, Ceará Mirim e Parnamirim. 

Detalhes da metodologia utilizada neste trabalho são encontrados no capítulo 04. 

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Este trabalho está estruturado em sete capítulos. O primeiro capítulo traz o 

contexto das empresas pesquisadas, demonstrando o ambiente coorporativo em 

que elas atuam, a justificativa para a realização deste trabalho e as relevâncias 

acadêmicas para o mercado e para o autor.  Traz ainda, a pergunta norteadora 

deste trabalho, bem como os objetivos gerais e específicos. 

O segundo capítulo apresenta o resultado da pesquisa bibliográfica dos temas 

que dão suporte à pesquisa: Perda total, perda, quebra, componentes da prevenção 

de perda, melhoria contínua e gestão do risco. Neste capítulo, faz-se uso de escritos 

de autores que discorrem sobre temas e assuntos pertinentes a este trabalho, que 

serviram de norte teórico para delimitar o tema da pesquisa. 

O terceiro capítulo apresenta os índices detalhados de prevenção de perdas no 

mundo e no Brasil. Na apresentação deste capítulo buscou-se apresentar os índices 

de perdas baseados nos relatórios que servem de referência para os estudiosos da 

área. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia da pesquisa: Caracterização da 

pesquisa, fluxograma da metodologia da pesquisa, instrumento de coleta de dados, 

universo e amostra, coleta de dados, limitações do estudo, Histórico e 

caracterização das empresas estudadas, variáveis da pesquisa, Análise e 

interpretação dos dados coletados; 

O quinto capítulo apresenta os resultados do questionário aplicado e da 

entrevista, bem como análise e interpretação dos dados dos dados coletados.  
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O sexto capítulo sugere um modelo para classificação de pequenas empresas 

supermercadistas quanto ao uso de técnicas de prevenção de perdas e testa o 

modelo com a classificação das 16 empresas pesquisadas.  

O sétimo capítulo apresenta as conclusões, bem como sugestões e 

encaminhamentos para melhoras para continuação das pesquisas em trabalhos 

futuros. 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 Este estudo considera que a PP é uma questão estratégica para empresas que 

pretendem ter sucesso no varejo. A maximização dos resultados está inserida no 

contexto das estratégias gerenciais, direcionadas para o melhoramento contínuo dos 

processos. Fica compreendido neste trabalho, que para evitar as perdas no varejo, 

faz-se necessário o conhecimento e uso de técnicas de prevenção de perdas. A 

descoberta dos pontos de vulnerabilidades e a possibilidade de corrigi-los utilizando 

técnicas de gestão no varejo são tratados como parte do processo de melhoramento 

contínuo. 

 Neste capítulo, são abordados os conceitos de perda total e de todos os 

processos que envolvem perdas nos supermercados, são abordados ainda, 

conceitos de melhoria contínua e gestão do conhecimento. 

 O varejo supermercadista vem sofrendo constantes mudanças, impulcionados 

pelo cenário favorável à abertura de novos negócios, fusões, aquisições, joint 

ventures, provocando uma corrida por estratégias que tornem os negócios mais 

competitivos e sustentáveis. A PP surge como uma das ferramentas mais 

importantes e completas na gestão varejo, pois envolve todo o ciclo de vida do 

produto dentro de uma empresa varejista, desde o planejamento de compras, até a 

saída do produto para consumo final.  

 A PP envolve diretamente os interesses da indústria e atacado, que assim 

como o varejo, sofrem com as perdas. Os modelos de negociação apontam com 

quem vai ficar as perdas no final. A venda por consignação tem sido a solução que o 

varejo encontrou para se proteger dos desperdícios, mas as perdas não 

desaparecem, elas apenas mudam de lugar. Esta negociação também acontece 
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entre a indústria e o atacado. Negociações baseadas em consignação implicam na 

absorção dos custos por um dos elos do negócio. Por este motivo, as negociações 

de preço entre indústria, atacado e varejo, estão chegando ao limite. Outra 

estratégia usada para reduzir custos, o corte dos recursos humanos, também está 

no seu limite, pois a ausência de mão de obra bem treinada e remunerada está 

colocando em risco a imagem das empresas. A prevenção de perdas surge como 

uma estratégia singular para aumentar a competitividade das empresas. 

 

 

 

2.1 PERDA TOTAL 

 

 

Visando se manter em um mercado que vem apresentando mudanças 

substanciais, que é altamente competitivo e com níveis de lucratividade em baixa, o 

setor varejista vem buscando melhorias contínuas que diminuam seus custos 

operacionais, principalmente, reduzindo desperdícios e perdas. O cenário do varejo 

implica na redução das margens, em preços cada vez menores e na procura 

incessante por novas tecnologias e processos que venham minimizar seus custos. 

Na busca de um processo de melhoria contínua de redução de desperdício, surge a 

prevenção de perdas no varejo. A prevenção de perdas pode ser aplicada em todos 

os pontos do ciclo de vida do produto no varejo, desde o planejamento de compras 

até a saída dos produtos nos pontos de venda.  

Perda no varejo significa a saída de um produto do estoque sem que ele tenha 

sido vendido ou tenha tido sua saída registrada por qualquer motivo. Almeida (2002) 

define os estoques como um dos ativos principais de uma empresa de varejo, onde 

o mesmo é transformado em venda. Tecnicamente, estoques são ativos tangíveis 

que podem ser transformados em venda, seja produzido ou comprado, com o 

objetivo de ser usado para gerar lucro após a sua venda final.  

Sendo assim, podemos afirmar que se um produto foi comprado e não foi 

vendido, não está no estoque físico e não foi devolvido para o fornecedor, houve 

perda. Segundo Almeida (2002), as perdas de mercadorias são definidas como as 

despesas oriundas da falta de controles eficientes dos estoques de mercadorias e 

sua conseqüente baixa como despesas para o resultado da empresa, ou seja, cada 
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vez que um ativo é comprado para incorporar os estoques e o mesmo não é vendido 

e por conseqüência o mesmo deixa de existir fisicamente por furto, avaria ou 

obsolescência, o mesmo é denominado como perda. 

Pode ser definido também como a diferença entre o resultado dos inventários 

físico e contábil.  

No momento em que as empresas compram produtos e eles são recebidos nas 

lojas, as quantidades previstas nas notas fiscais são registradas, seja em software 

de gestão de estoque, seja pela simples informação ao contador ou fisco, pode-se 

dizer que este produto passou a fazer parte do estoque contábil. 

Quando um produto estiver fisicamente no depósito ou na área de venda, 

pode-se se afirmar que o produto faz parte do estoque físico, pois a sua presença e 

palpável, física. 

De acordo com o Carrefour (2003c), a Perda Total é dividida em duas partes: 

Perda Desconhecida; e Quebra Operacional. 

 

 

2.1.1  Perda Desconhecida 

 

 

Perda Desconhecida - PD é a ausência do produto na comparação da 

contagem física com a contagem contábil. A ABRAS (2009) define as perdas não 
identificadas como toda mercadoria perdida sem causa conhecida, cuja falta é 

constatada no momento de um inventário físico de mercadorias.  

A PD só é percebida no momento da apuração do resultado do varejista, 

através da realização de inventários dos produtos, momento em que não possível 

encontrar fisicamente o produto que deu entrada no estoque, mas que saiu sem 

registro. Sendo assim, de acordo com Mineiro (2004) perda é um evento inesperado 

e indesejável, porém previsível, alheio à vontade da empresa, com natureza e 

mensuração semelhante à despesa, porém desnecessário à geração de receita, que 

afeta negativamente o patrimônio líquido e que é reconhecido assim que surge a 

certeza da impossibilidade de recuperação futura de um patrimônio tido como 

perdido. 

Quando ocorrem perdas desconhecidas fica muito difícil para varejistas 

encontrar uma solução para os problemas de redução de estoque, pois ele não sabe 
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o que aconteceu, nem em que momento do ciclo de vida do produto no varejo, o 

produto desapareceu, não sabe quem foi o agente causador e qual foi o modus 

operandi. No caso do desconhecimento dos motivos das perdas, os varejistas ficam 

só na suposição. Algumas empresas, ao flagrar seus produtos sendo subtraídos, 

registram o modus operandi para desenvolver mecanismo que venham a combater 

as perdas. A pesquisa “Inside advice on educating managers for preventing 

employee theft”, realizada por Alstete (2006) com funcionários de pequenos varejos 

apontou alguma formas de combater as perdas desconhecidas: 

 

• Instalação ou aumento de câmeras de segurança; 

• Melhorar os sistemas de controle; 

• Melhorar as seleções para contratação de pessoas; 

• Usar antenas de segurança;  

• Mais atenção dos donos do negócio; 

• Aumento de salários; 

• Ofertar brindes para funcionários. 

 

Empresas que dominam técnicas de PP fazem de tudo pra inibir as perdas 

desconhecidas antes que elas ocorram, pois agir de forma reativa não resolve o 

problema. Um exemplo de PD que poderia ser QO são os produtos avariados e sem 

condições de venda, que acabam sendo descartados sem o devido registro, 

transformando QO em PD. 

 

 

2.1.2 Quebra operacional 

 

 

Quebra Operacional - QO é todo o produto que por não estar em condições de 

venda é retirado do estoque. Toda QO deve ser registrada no momento em que está 

sendo descartada para que os gestores conheçam os motivos das quebras e as 

combata. Para o ABRAS (2009) a quebra operacional tem a seguinte definição:  

 

[...] referem-se às mercadorias registradas no controle de estoque como 
mercadoria perdida por ter a sua causa identificada, tais como 
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mercadorias sem condições de venda (que se quebram, vencem ou 
estragam), e que não são negociáveis com os fornecedores (não sendo 
trocas); mercadorias consideradas furtadas quando suas embalagens 
são encontradas vazias. 
 
 

Produtos com características de quebra operacional, mas que não tem sua 

saída do estoque registrada se torna perda desconhecida. As empresas que aplicam 

as boas práticas de prevenção de perdas, não só registra as quebras como 

registram os motivos de sua geração. Exemplo: Degustação de produtos por 

funcionários, que deixaram a embalagem no depósito. Neste caso, a empresa sabe 

que os produtos estão sendo consumidos no depósito e toma ações preventivas.  

 

 
Figura 1: Perda Total: Perda desconhecida e quebra operacional 
Fonte: Adaptado de Carrefour (2003c) 
 

Principais causas de Perda Total no varejo supermercadista são as seguintes 

apresentadas na figura 2: 
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Figura 2: Composição da perda total 
Fonte: Adaptado de Carrefour (2003c). 

 
 

Parente (apud , Conway 1996) aponta quatro tipos de desperdício: 

1) Desperdício de Material – consiste no desperdício de 

produtos, embalagens, água, energia elétrica, suprimentos, 

combustíveis, constantes no Custo da Mercadoria Vendida – 

CMV; 

2) Desperdício de Capital – significa recursos parados ou 

improdutivos. As principais fontes de desperdício no varejo 

são: atrasos e inadimplência nas contas a receber, excessos 

de estoques e equipamentos e instalações ociosas ou mal 

instaladas; 

3) Desperdício de Tempo: tempo gasto em atividades que não 

agregam valor, trabalho desnecessário que não agregam valor, 

re-trabalho ou efetivar uma tarefa mais uma vez, por não ter 

feito de correta na primeira vez, a ociosidade e inatividade 

remunerada; 

4) Desperdício de Oportunidades de Venda: ao receber o 

cliente as lojas não podem perder a oportunidade de realizar a 
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venda. Atributos como a atendimento, qualidade dos produtos, 

variedade, preços, são fundamentais para impedir o 

desperdício de oportunidades de venda. 

 

 De acordo com o Carrefour (2003c) as Perdas Desconhecidas têm como 

principais causas os seguintes pontos: 

 

a) Furto interno de funcionários – consiste na subtração de 

produtos pelos colaboradores das empresas. Geralmente esses 

produtos são escondidos em roupas, sapatos, bolsas, mochilas ou 

em qualquer objeto ou parte do corpo que permita a saída dos 

produtos sem o devido pagamento. Acontece nas áreas 

armazenagem e de venda; 

b) Furto externo – consiste na subtração de produtos por pessoas 

que freqüentam a loja, sendo cliente ou não. Estes furtos ocorrem 

através de troca de embalagens, produtos escondidos em roupas, 

sapatos, bolsas, mochilas ou em qualquer objeto ou parte do corpo 

que permita a saída dos produtos sem o devido pagamento, em 

carrinhos de supermercados, através de troca de preços, de 

fraudes, dentro de outros produtos ou, de outras maneiras não 

identificadas. Acontecem na área de venda; 

c) Fraudes de fornecedores: acontecem na conferência dos produtos 

durante a recepção pelos lojistas. Consiste no envio de produtos a 

menos do que o registrado na Nota Fiscal, no envio de produtos 

com data de validade vencida, de produtos sem qualidade de 

venda, com peso a menos, outras formas não identificadas. 

d) Fraudes de clientes: consiste na troca de preços, produtos, 

fraudes com cheques e cartões. Outras fraudes mais elaboradas, 

geralmente executadas com participação de mais de uma pessoa. 

e) Erros administrativos / operacionais: consiste na falha cometida 

por colaboradores, de forma não intencional, que acabam causando 

perdas para empresa. Os erros mais comuns são a falta de registro 

na frente de caixa, digitação incorreta na recepção de produtos, 

erros na precificação dos produtos. 
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f) Erros na utilização de sistemas informatizados: se assemelham 

muito com os erros administrativos. Geralmente acontecem na 

digitação incorreta de dados. 

g) Consumo de produtos por funcionário ou clientes: são 

ocasionados pelo consumo de produtos não pagos. Depois de 

consumidos esses produtos não podem mais ser registrados como 

quebra operacional. Ex: consumo de frutas inteiras. 

h) Quebras operacionais e danos não registrados: Acontece 

quando produtos avariados, sem condições de venda são jogados 

fora sem o devido registro de sua saída dos estoques. Empresas 

com programas de prevenção de perdas treinam seus 

colaboradores para, ao achar um produto avariado, leva-lo para a 

área de quebra operacional para o devido registro. 

i) Conluio de funcionário com fornecedores ou clientes: são 

acordos feitos para que a empresa varejista seja subtraída, de 

forma proposital, para beneficiar externos em comum acordo com 

internos. Geralmente ocorre na recepção de produtos quando o 

conferente combina com o entregador a quantidade que o 

conferente tem que informar estar recebendo. Exemplo: na Nota 

Fiscal consta que estão chegando 100 produtos, mas no físico só 

estão chegando 80 produtos. A parte subtraída geralmente é 

dividida entre as partes. Outro local que ocorre conluio é na frente 

de caixa, onde a atendente deixa de registrar alguns itens de 

propósito. Assim como na conferência dos produtos, o fruto da 

fraude é dividido entre as partes. Outra forma de conluio acontece 

com a passagem de produtos pela a entrada principal da loja com o 

apoio de agentes da prevenção de risco. 

 

Para a ABRAS (2009), o desperdício, chamado neste trabalho de Quebra 

Operacional tem como principais causadores os seguintes pontos: 

a) Acidentes causados por clientes ou funcionários: Produtos sofrem 

acidentes em todas as áreas dos supermercados. Esses produtos 

devem ter sua retirada dos estoques registrados. 
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b) Compras em excesso: Esse é um dos maiores causadores de quebra 

operacional. Compras em excesso provocam quebra por vencimento de 

validade, ou seja, as vendas no período não suficientes para girar o 

estoque. Depósitos cheios são difíceis de operacionalizar, provocando 

quebra por avaria nos produtos. 

 Acredita-se que os seguintes processos também são causadores de quebra 

operacional: 

a) Recebimento inadequado de produtos: Durante recebimento de 

produtos o conferente deve estar muito atento a qualidade dos produtos que 

estão sendo entregues. É comum a entrega de produtos com data de 

validade curta, com má qualidade (caso de perecíveis), com avarias, 

amassadas, com rótulos sujos. Todos esses pontos são motivos para que 

os clientes não comprem os produtos e eles se transformem em quebra 

operacional. 

b) Mau gerenciamento de estoques: Os estoques devem estar divididos 

por departamento, setores e por família. Depósitos desorganizados podem 

fazer o abastecedor não encontrar os produtos, fazendo com que eles 

vençam nos depósitos e câmeras. Empilhamento excessivo de produtos 

pode causar avarias. O não uso do sistema PEPS – Primeiro a Entrar, 

Primeiro a Sair, que pode fazer que produtos fiquem na parte de baixo da 

pilha até vencer. 

c) Qualidade precária de mercadorias: A qualidade precária da 

mercadoria pode ser fruto da recepção de um produto com qualidade baixa 

ou de locais inapropriados para armazenar produtos. A poeira é um fator 

que provoca muita quebra operacional, principalmente, produtos da área 

têxtil. 

d) Erros nas operações: o erro mais comum na operação é a demora para 

transportar mercadorias que necessitam estar em temperaturas baixas, 

como por exemplo, sorvete. O exemplo do sorvete na recepção também 

serve para casos de desistência na frente de caixa, estes produtos degelam 

e ficam sem condições de venda. 

e) Manipulação incorreta de produtos: é comum durante o transporte de 

produtos, principalmente em grande volume, os produtos se chocarem e 
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avariar uns aos outros. Corte errado de carnes, frutas, queijos, produtos de 

padaria. Erro na receita de produtos fabricados nos supermercados. 

f) Locais sem condições ideais de armazenamento (Câmaras e 

depósitos). As quebras são causadas por estocagem em locais úmidos ou 

quentes demais, sujos, expostos as intempéries. No caso das câmaras frias 

e congeladas, temperaturas inadequadas provocam perda de qualidade dos 

produtos, e consequentemente, quebras. 

 

 

2.2  PRODUTOS DE ALTO RISCO – PAR 

 

 

Segundo Guthrie e Guthrie (2006), o desenvolvimento de tecnologias, 

mudanças de estilo de vida, globalização e as diferenças entre ricos e pobres 

influenciam o comportamento das pessoas. Adicionados a este fato existem uma 

gama de novos produtos que são desejos de consumo e a consolidação da cultura 

do “você tem que ter”, são justificativas para o furto. Mesmo que a qualidade de vida 

tenha melhorado, a pressão por consumo aumentou, motivando o furto de bens. 

Produtos de Alto Risco são os produtos que tem grande histórico de furto 

interno e externo. Suas características são seguintes: Provocam o desejo de posse, 

geralmente são pequenos, possuem grande valor agregado e mercado paralelo.    

Para a ABRAS (2009), os produtos de alto risco são aqueles que apresentam 

os maiores índices de perdas, sendo freqüentemente encontrados no mercado 

paralelo. Em geral, são produtos com baixo volume e alto valor agregado. Portanto, 

exigem atenção e cuidados específicos.  

Para um produto ser PAR, ele não tem que ter necessariamente todas as 

características, ele pode ter só uma, ou uma combinação delas. São exemplos de 

PAR: Laminas de barbear, pilhas, CDs, DVDs, bebidas importadas, protetor solar. 

Para estes produtos os procedimentos adotados são especialmente 

preparados para evitar o furto. Na recepção destes produtos são realizadas 

conferência total, diferentemente dos outros produtos que são feitos por 

amostragem. Conferência total implica em dizer a contagem das caixas, a abertura 

das caixas e contagem individual dos produtos. 
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Para armazenagem é usada área segregada com entrada restrita a 

funcionários do setor acompanhados por funcionários da prevenção de riscos. Todo 

o produto retirado dessa área segregada é controlado, com anotações de horário de 

entra e saída, quantidades retiradas e nome dos responsáveis pela retirada. 

Para exposição destes produtos são utilizadas diversas estratégias: exposição 

somente das embalagens, diminuição da quantidade de produtos expostos, 

exposição locais visíveis, utilização de alarmes, vigilância constante, direcionamento 

de câmeras, entre outras estratégias. 

Para aumentar o controle sobre estes produtos, as empresas realizam 

inventários rotativos periódicos. Os inventários periódicos chegam a ser feitos mais 

de uma vez ao dia. Ao aumentar o controle e monitoramento sobre determinados 

produtos, existe uma tendência.  

 

 

2.3  LOCAIS RELACIONADOS COM PREVENÇÃO DE PERDAS 

 

 

Os nomes dos locais destinados a operações e processos vão diferir de 

empresa para empresa, mas as atividades desempenhadas nestes lugares são as 

mesmas. Segundo o Carrefour (2003p e g), os locais mais importantes, relacionados 

com prevenção de perdas são os seguintes: 

 

• Pool de Recebimento – local onde é verificado se a quantidade de produtos e 

itens constantes nas Notas Fiscais são as mesmas que foram solicitadas pela 

empresa; 

• Recepção – Local onde os produtos são conferidos; 

• Local para produtos e processos: Todos esses locais devem existir para 

evitar erros de operação e fraudes.  

o Troca – Local destinado para produtos que vão ser trocados por 

fornecedores; 

o Devolução – Local destinado para produtos que vão ser devolvidos 

para os fornecedores; 

o Entrega – Local destinado para produtos que vão ser entregues para 

os clientes; 
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o Transferência entre lojas – local destinado para produtos que vão ser 

transferidos para outras lojas do mesmo grupo; 

o Manutenção – local destinado para produtos que estão ou vão para 

manutenção; 

o Produtos promocionais – local destinado a produtos que são 

distribuídos ou degustados nas lojas. Estes produtos não fazem parte 

do estoque das lojas e devem ser separados para não serem contados 

durante a realização dos inventários; 

o Área de transição – Local destinado para produtos que já foram 

conferidos, mas que ainda não foram transportados para os locais 

corretos de armazenagem; 

o Quebra Identificada – local onde ficam separados os produtos que 

não tem condições de venda. Estes produtos têm sua retirada e 

descartes registrados diariamente; 

o Gaiolas de conferência: local onde os produtos são conferidos sem a 

interferência do fornecedor e sem a possibilidade de que um produto 

seja retirado ou acrescentado durante a conferência. 

• Depósito – Local onde os produtos são armazenados. Os depósitos são 

organizados de acordo com o porte e organização própria. Em grandes 

supermercados os depósitos ficam perto da área de venda do produto para 

evitar perda de tempo na reposição dos produtos ou quebra de produtos, 

causados pelo transporte inadequado. No modelo mais comum de 

organização os produtos são arrumados por departamento, setor e família 

para facilitar a arrumação e localização do produto; 

• Câmaras – Local onde os produtos que necessitam de refrigeração são 

armazenados. A temperatura das câmaras vai depender do tipo de produtos 

que está sendo armazenado. Produtos de peixaria, salsicharia, congelados 

açougue, congelados de Produtos de Auto Serviço – PAS, resfriados de 

açougue, resfriados de PAS, Frutas, verduras e legumes têm temperaturas de 

armazenagem diferentes. 

• Áreas de produção – locais onde ocorre a produção de produtos da padaria, 

salsicharia e açougue; 

• Frente de caixa – local onde é registrado a compra e pagamento dos produtos; 
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• Tesouraria – Local onde é conferido e guardado o dinheiro da loja; 

• Recepção e atendimento ao cliente – local onde são realizadas trocas de 

mercadorias;  

• Caixinha – local onde fica localizado o dinheiro trocado para servir de apoio 

aos caixas. Geralmente os produtos que têm sua exposição feita através de 

embalagens ficam guardados nesses locais; 

• Áreas segregadas na área de venda – são locais onde o produto fica 

exposto, mas que não é possível o cliente manusear o produto sem antes 

falar com um vendedor. 

 

 

2.4 OS “PILARES” DA PREVENÇÃO DE PERDAS 

 

 

Quando se trata das bases que sustentam um Programa de Prevenção de 

Perdas, modelos com pequenas variações são adotados, todos objetivando a 

redução de perdas através do melhoramento contínuo dos seus processos. Segundo 

Pioto et al (apud SILVA FILHO, 2007), o objetivo da área de prevenção de perdas é 

a redução das perdas e a implementação da cultura organizacional no âmbito da PP. 

Observando o posicionamento da ABRAS em suas pesquisas de PP, foram 

identificados os seguintes “pilares” para a adoção de um programa de prevenção de 

perdas: 

1. Tecnologias usadas no combate às perdas; 

2. Recursos humanos; 

3. Processos Operacionais; e 

4. Monitoramento / acompanhamento. 

 

Tecnologias: 

 

o CFTV – Sistema Fechado de Televisão: Sistema de monitoramento que 

abrange toda a loja, desde a chegada do produto até a saída dos clientes do 

estacionamento (docas, depósito, área de venda, áreas segregadas, 

estacionamento, entrada e saída de funcionários, na frente de caixa). Deve 

ter acompanhamento de um funcionário da Prevenção de Riscos durante todo 
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o funcionamento da loja. Monitoramento em 100% da área de venda com 

câmeras com movimento e zoom. Clientes devem ser informados que estão 

sendo monitorados, pois a intenção do uso de câmeras e preventivo e não 

reativo. 

o Sistema EAS - (Eletronic Article Surveilance) ou Proteção Eletrônica de 

Mercadorias: é composta de três componentes básicos: Etiquetas eletrônicas 

(conhecida no varejo como bolacha), desativadores de etiquetas e detectores. 

Permite o a exposição de um número maior de itens na área de venda. Usam 

tecnologia de eletro-magnética, acústico-magnética e rádio-frequência. Inibe o 

furto fácil. 

o Software – é uma ferramenta utilizada em quase todos os processos de uma 

loja de supermercado. Fornecem informações para realização de compras, 

sobre estoque, data de validade. Fornecem informações que são usadas com 

outras finalidades que seja obrigatoriamente PP. Um exemplo de software 

que foi desenvolvido especificamente para combater a perdas foi Fraudwatch 

ou o observador de fraudes, tem a função de gerar relatório de registro na 

frente de caixa para combater fraudes. Os relatórios fornecem cancelamentos 

e seus motivos, acompanham transações diárias, grande volume registrado, 

registros de grande valor, armazenamento, cancelamentos, consultas no 

Ponto de Venda – PDV. Para combater as perdas mais efetivamente, os 

varejistas precisam identificar as discrepâncias no estoque o quanto antes. O 

uso de um software especializado para identificar as perdas mais significantes 

é o melhor caminho (BAMFIELD, 2006) 

o Automação e Gestão de Estoques: existem variadas opções de softwares de 

gestão de estoque. Estes softwares ajudam de forma direta na redução de 

perdas, além de minimizar perda de venda por ruptura, de melhorar a 

velocidade de reposição de estoques, diminui custos, facilita o 

acompanhamento dos produtos. Como exemplo pode ser citado o VMI - 

Vendor Managed Inventory e o CPFR - Collaborative Planning Forecast and 

Replenishment, que a princípio, tem como objetivo gerar dados da gestão do 

estoque para facilitar a reposição automática. O quadro 01, mostra quais 

processos e atividades é possível verificar com a automação.  
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Frente Processos Atividades 

F
re
n
te
 d
e
 C
a
ix
a 

Vendas - Registro de venda ao consumidor; 
- Emissão de Nota Fiscal / Cupom Fiscal 
- Preenchimento / Liberação de cheque 
- Pesagem de produtos 
- Cartão de créditos 
- Devolução/trocas 
- Promoções /descontos 
- Cuponagem 

Serviços - Concessão de crédito 
- Entrega domiciliar 
- Televendas 
- Lista de casamento 
- Projetos de decoração 

Informação - Preços e condições de pagamento 
- Tíquetes discriminados 
- Promoções 
- Diretórios 

R
e
ta
g
u
a
rd
a 

Suprimento - Pedido de compra e reposição automática 
(decisão de controle e comunicação EDI) 
- Recepção de mercadorias 
- Distribuição para lojas 
- Armazenamento e movimentação 
- Roteirizador de entrega 

Precificação - Margens/mark-ups 
- Pesquisa de preços 
- Rentabilidade / lucratividade 
- Alterações / descontos 

Controle - Controle de estoque 
- Controle de caixa geral 
- Contabilidade 
- Inventário 
- Registros fiscais 
- Contas a pagar / receber 

Marketing - Gestão de categorias de produtos 
- Resultado de campanhas 
- Perfil da clientela e mala-direta de ofertas, 
promoções 
- Produtividade de tráfego, de pessoal, da área 
de vendas. 

Quadro 1: Abrangência da automação comercial 
Fonte: Parente (2000)  

 

o Etiquetagem na origem: Considerado como um avanço tecnológico do 

sistema EAS, o conceito de etiquetagem na origem consiste na introdução ou 

fixação de etiquetas anti-furto, pelo fornecedor na embalagem ou no próprio 

produto no momento em que este passa pelo processo de acondicionamento. 

As vantagens são inúmeras, entre elas: aumento da venda devido a 

possibilidade de uma exposição mais agressiva e com um visual mais atrativo 
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para o cliente, menor risco de rupturas, menor perda com maior controle 

sobre os furtos. 

o Etiqueta inteligente – Vem sendo testada a algum tempo, mas não foi aceito 

em sua totalidade em decorrência dos custos de implantação. Esta etiqueta 

vai permitir que todas as informações dos produtos fiquem armazenadas nela. 

Informações como, data de validade, preço de custo, preço de venda, 

quantidade no estoque, data da última venda, venda média dia, entre outras 

informações. A etiqueta será lida através de radiofreqüência, o que permitira, 

por exemplo, dizer o valor das compras arrumadas em carrinho de forma 

imediata, sem tirar os produtos do carrinho. Fazer inventários sem retirar 

produtos de caixas, com muito mais rapidez e eficiência; 

o Cofre boca de lobo: esse cofre é utilizado para depositar as sangrias 

realizadas nos caixas durante o funcionamento das lojas; 

o Coletor para realização de inventários: o coletor permite que a leitura dos 

produtos seja feita por código de barras, onde o inventariante digita somente 

a quantidade do produto encontrado. Serve também para fazer auditoria de 

preços na área de venda. Em caso de erro de preço entre a etiqueta 

encontrada na gôndola e o preço registrado no sistema, o coletor envia por 

radiofreqüência a impressão da nova etiqueta com o preço correto. 

 

O gráfico 01 mostra, em termos percentuais, quais as tecnologias que mais 

recebem investimentos no varejo supermercadista.  
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Gráfico 1: Adoção de Tecnologia em Prevenção de Perdas em Supermercados 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

Percebe-se no investimento em equipamentos em supermercados, que os 

maiores investimentos foram feitos em CFTV, seguidos de cofre boca de lobo, 

alarmes de acesso e coletor de dados para inventário.  

 

Recursos Humanos 

 

o Treinamentos – empresas que implantam programas de prevenção de 

perdas iniciam seus projetos pelo treinamento dos colaboradores. 

Conhecer o que é, e transmitir para os colaboradores o que deve ser 

feito para evitar perdas e de fundamental importância. 

o Envolvimento – é necessário que os colaboradores tenham um 

envolvimento real com os resultados.  

o Motivação – as grandes empresas investem em premiações 

financeiras para colaboradores de lojas que alcançam bons índices de 

redução de perdas. No multinacional francesa Carrefour, por exemplo, 
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os resultados de prevenção de perdas fazem parte da avaliação de 

desempenho dos seus mais altos executivos. Segundo Parente (2000), 

motivação é o processo pelo qual as pessoas são estimuladas a certa 

ação.  

o  Conscientização – as empresas estão procurando abrir seus 

resultados para seus colaboradores para que eles possam ter 

consciência dos prejuízos que as perdas causam e de quais podem ser 

as conseqüências para a empresa e para todos que fazem parte dela. 

A redução de custos tem relação direta com os níveis de segurança do 

emprego. Empresas com saúde financeira demitem menos seus 

colaboradores. 

o Implantação de uma cultura de PP – as empresas querem que as 

rotinas de PP sejam espontâneas e automáticas, que façam parte do 

cotidiano dos colaboradores. 

o Seleção de pessoal – as seleção de colaboradores muito criteriosa. 

As principais características de funcionários que querem trabalhar com 

PP são as seguintes: 

� Conhecimento: Entender quais são as melhores práticas 

de PP e dominar informática, ter capacidade de aprender; 

� Habilidades: Trabalhar em equipe, ser criativo, ter 

liderança e facilidade de comunicação;  

� Atitudes: ser honesto, ético, ter iniciativa, motivado 

disciplinado, entre outras. 

O gráfico 02 mostra, em termos percentuais, quais os aspectos mais 

importantes para se trabalhar os recursos humanos como uma das bases de 

sustentação de Programa de Prevenção de Perdas - PPP. 
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Gráfico 2: Estratégias Usadas em Prevenção de Perdas em Supermercados voltadas para os 
Recursos Humanos. 
Fonte: ABRAS (2009). 
 

 Todas as estratégias usadas em supermercados estão ligadas ao treinamento, 

comportamento e motivação dos colaboradores da empresa. O treinamento é a 

estratégia mais utilizada para combater as perdas com 78,40% de utilização pelos 

supermercados, seguidos da seleção mais criteriosa e de remuneração variável 

atrelada a PP, com 72,50% e 47,10% respectivamente. 

 

Processos Operacionais  

 

o Controle e transferência entre lojas – para a transferência entre lojas 

do mesmo grupo é necessária que seja realizada a conferência da 

quantidade dos produtos que estão sendo transferido e que seja dada 

baixa e entrada nos estoques. Transferências sem conferência é uma 

fragilidade para realização de fraudes e conluios. Ausência de controle 

de saída e entrada de produtos resultam em estoques negativos e 

estoques virtuais;  

o Controle de mudança de preço – no varejo a mudança dos preços 

faz parte do cotidiano e das estratégias para atrair os consumidores. 

Ao se realizar mudanças de preço nos sistemas de informática é 

necessário que se troquem os preços estampados nos locais de 

exposição dos produtos. Este controle é realizado por uma equipe de 
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auditores de preços que percorrem a loja verificando se os preços 

estão marcados de forma correta. Produtos que estão com preços 

maiores no sistema do que nos locais de exposição, tem sua validade 

questionada por clientes, que pedem para que os produtos sejam 

registrados pelo menor preço. Erros de preço provocam perdas 

financeiras para as empresas;  

o Controle de anulado e cancelados – as empresas varejistas 

controlam os processos de anulação e cancelamento de produtos na 

frente de caixa, pois números destoantes da média pode ser indício de 

fraude;  

o Checagem de lixo – é importante para se observar se produtos em 

condições de venda não estão saindo pelo lixo de forma indevida. O 

lixo fica fechado, só sendo aberto e fechado na presença de um 

colaborador da prevenção de risco. Todos os produtos considerados 

sem condição de venda (quebra) são destruídos e jogados no lixo, 

sempre com a presença de um colaborador da prevenção de riscos;  

o Controle de acesso de funcionários – os funcionários têm acesso a 

áreas da loja de acordo com o crachá que está usando. Na entrada da 

loja deve existir uma entrada específica para colaboradores. Os 

colaboradores devem estar devidamente identificados;  

o Revista de funcionários – é um processo bastante delicado de 

prevenção de perdas. A revista deve ser realizada sem causar nenhum 

constrangimento para os colaboradores. Infelizmente é um processo 

necessário em decorrência do histórico de furto interno nos 

supermercados;  

o Controle de acesso à tesouraria – é vedada a entrada de 

funcionários que não façam parte da equipe que trabalha na tesouraria, 

salve autorizações prévias e níveis hierárquicos previamente 

autorizados;  

o  Cliente oculto – durante o treinamento os colaboradores são 

informados de como devem proceder em relação a perdas e são 

informados que serão avaliados por clientes ocultos sobre estes 

procedimentos. O cliente oculto simula situações de fraudes e furtos 
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para testar a atenção e o uso dos procedimentos adotados durante os 

treinamentos; 

o Recebimento de mercadorias – os principais processos ligados a 

conferência são os seguintes: checar Notas Fiscais x Pedidos, 

conferência cega de produtos por amostragem ou total, checagem do 

contado pelo conferente x Nota Fiscal; 

o Armazenamento – organização e limpeza dos depósitos e câmaras, 

realização constante do sistema PVPS – Primeiro a Vencer, primeiro a 

sair. 
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Gráfico 3: Controles Operacionais de Processos em Supermercados 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

O processo que tem chamado mais atenção entre os supermercados é a 

transferência entre lojas. Durante essa transferência podem ocorrer saídas de 

estoques sem o devido registro. O controle de mudança de preço é de extrema 

necessidade para os lojistas, pois além de prevenir perdas financeiras com 

descontos obrigatórios na frente de caixa, o lojista pode ter uma perda de imagem 

junto aos clientes. Com igual intensidade, os lojistas têm observado com muita 

atenção as estatísticas de cancelamento e anulação de itens vendidos, estes 

processos podem ser um indicativo de que estão acontecendo fraudes na frente de 

caixa. Embora o furto realizado no varejo por funcionário tenha muitas formas, como 

por exemplo, dando desconto sem autorização, conluio com fornecedores, roubo de 
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mercadorias, entre outros, o roubo de dinheiro em espécie e mercadorias é o mais 

profundo (BAILEY, 2006). Outra preocupação não menos importante diz respeito ao 

controle detalhado da conferência, onde os riscos são de conluio entre entregadores 

e conferentes, fraude de entregadores como produtos a menos ou a mais, produtos 

de má qualidade ou vencidos. 

 

Monitoramento 

 

o Profissional especializado em PP – As empresas que adotam 

Programas de PP têm departamentos inteiros especializados em PP. 

Os níveis hierárquicos diferem de empresas para empresa, geralmente 

existe um ou dois vigilantes de perdas por loja, que respondem a um 

gerente responsável pela PP da loja. Esses profissionais são treinados 

para serem multiplicadores das melhores práticas de PP. Auditores de 

PP são profissionais da matriz ou são gerentes que são responsáveis 

pelo treinamento institucional e pelo acompanhamento através de 

auditorias. De modo geral, depois de assimilada a Cultura de 

Prevenção de Perdas, todos os funcionários de supermercado passam 

a ser especialistas em PP; 

o Check lists – são ferramentas de acompanhamento diário de rotinas e 

procedimentos ligados a PP; 

o Auditorias – Exame analítico e pericial que segue o desenvolvimento 

das operações de prevenção de perdas, desde a entrada do produto 

até o balanço. Servem para medir o desempenho das lojas no combate 

às perdas. 

o Relatórios internos – os dois relatórios internos mais usados são os 

de QO e o relatório de perdas com ênfase em PAR. Através destes 

relatórios é possível se conhecer os produtos que mais quebram e 

perdem e propor ações corretivas de PP; 

o Acompanhamento de inventários – Momento da apuração de 

resultados. Durante a realização do inventário podem acontecer erros 

que interferem nos resultados finais das perdas.   

o Comitês de PP – reunião onde participam gerentes, auditores, 

vigilantes de perdas para discutir ações de combate às perdas. 
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Os “pilares” de sustentação dos Programas de Prevenção de Perdas -PPP 

são criados respeitando as particularidades de cada empresa, que adotam nomes 

diferentes para os mesmos procedimentos. O grupo Carrefour, multinacional 

francesa com 6.992 lojas espalhadas pelo mundo, implantou em suas 350 lojas do 

Brasil o Programa de Prevenção de Perdas que tinha como principais componentes 

do Programa os seguintes pontos: Processos operacionais; envolvimento da equipe; 

tecnologias de segurança e análise de dados. 

 

  

Figura 3: Componentes do programa de prevenção de perdas do Carrefour 
Fonte: Carrefour (2003c). 
 

 

2.5 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO NO VAREJO 

SUPERMERCADISTA 

 

 

Segundo o IAS – Institute of Advanced Studies da Universidade de Surrey, o 

ciclo de vida de um produto é toda a cadeia de provisão que apóia um produto ou 

serviço, onde não só são considerados a produção e uso do produto, mas também 

quanto foi necessário adquirir de matérias-primas para se produzir, a administração 

de seus desperdícios, bem como o transporte. Life Cycle Assessment - LCA é uma 
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ferramenta analítica para a avaliação ambiental sistemática de um produto ou 

serviço por todo o ciclo de vida. 

De acordo com SETAC – Society of environmental Toxicology and Chemistry, 

Ciclo de vida é um processo para avaliar os danos ambientais associados com um 

produto, processo, ou atividade identificando e quantificando energia e materiais 

usados, bem como desperdícios jogados ao ambiente, bem como avaliar o impacto 

da energia e materiais usados e liberados ao ambiente. É usado para: comparar 

produtos, para estruturar planejamento estratégico interno e externo das empresas, 

como uma estratégia de marketing e para definir estratégias governamentais. 

 A avaliação inclui o ciclo de vida inteiro do produto, processo ou atividade, 

abordando todas as etapas que vão desde a extração, do processamento de 

matérias-primas, da fabricando, transporte e distribuição, uso, reuso, manutenção, 

reciclagem, até o descarte final. 

 

 
Figura 4: Fluxograma da Análise do Ciclo de Cida do Produto - ACVP 
Fonte: Setac (2010) 

 

As estruturas básicas que dão suporte a Análise do Ciclo de Vida do Produto - 

ACVP são seguintes: a definição de metas e de extensão; a realização e análise de 

inventários e de seus impactos. Cada fase do ciclo de vida é seguida por uma 

interpretação dos resultados que servem de subsídio para uma análise de melhorias 

potenciais e contínuas. A avaliação pode encontrar problemas e soluções que 

podem influenciar quaisquer das fases, uma vez que as fases e processos são 

interativos (Setac, 2010). 

Quando partimos para uma análise mais detalhada do conceito de ciclo de vida 

de produto na visão do SETAC percebemos que a sua utilização se adapta melhor 

para produtos com possibilidade de desmontagem e remontagem de peças e 
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componentes (ex: produtos mecânicos e eletrônicos). Ao se observar o exemplo do 

ciclo de vida de uma máquina de lavar roupas, por exemplo, é possível se enxergar 

com clareza a possibilidades de cada etapa do ciclo de vida do produto:  

 

• Extração de matéria prima; 

• Desenvolvimento dos produtos; 

• Produção; 

• Uso do produto por consumidores; 

• Logística reversa para reciclagem ou desmontagem; 

• Testes, limpeza, processamentos de peças separadas ou dos produtos; 

• Remontagem. 

 

Entretanto, quando se toma como exemplo o ciclo de vida de ervilhas enlatada, 

percebe-se a necessidade da eliminação de etapas como desmontagem de peças e 

remontagem, e passa-se a acrescentar mais uma etapa ao ciclo de vida deste 

produto, a gestão de seus estoques. Levando-se em consideração que um 

hipermercado tem em média 50 mil itens em seu sortimento, é mais fácil entender o 

tamanho do problema que é gerir estes estoques sem causar desperdícios.  

Parte-se do princípio que a etapa “distribuição” do ciclo de vida do SETAC diz 

respeito a logística de entrega dos produtos aos varejistas.  Desta forma, quando os 

produtos chegam aos varejistas se inicia um novo ciclo de vida dos produtos. 

Fazendo uso do modelo sugerido pelo SETAC, sugere-se o acréscimo da etapa 

varejo ao fluxograma, conforme destacado na Figura 5.  

 

 

 
Figura 5: Inclusão do varejo no ciclo de vida do produto 
Fonte: O autor (2009) 

 

Apesar dos esforços realizados em todas as etapas do ciclo do produto para 

redução do uso de recursos naturais, muito desperdício é gerado na gestão interna 

dos estoques das empresas varejistas.  Ao entrar em uma loja varejista, o produto 



 

 

55

inicia um novo ciclo dentro dos estabelecimentos que vai desde a recepção de 

produtos até a saída dos mesmos. 

 

 

2.5.1 Ciclo de vida dos produtos no varejo 

 

 

Os ciclos de vida dos produtos no varejo dependem do formato de loja, da 

quantidade de itens que compõem o mix de produtos, e principalmente, do nível de 

conhecimento de técnicas de gestão no varejo e de sua utilização. O ciclo de vida 

dos produtos no varejo supermercadista que utiliza técnicas de gestão apresenta o 

seguinte fluxograma: 

 

 
Figura 6: Fluxograma do ciclo do produto no varejo supermercadista 
Fonte: O autor (2009). 

 

As etapas do ciclo de vida dos produtos no varejo são exatamente as mesmas 

usadas para combater perdas.  Para cada fase do ciclo do produto dentro do varejo 

existem técnicas de gestão e redução de perdas que podem ser utilizadas. Neste 

trabalho são abordados e estudados todos os níveis de uso e conhecimento dos 

varejistas com relação a cada fase do ciclo.  



 

 

56

Para se atingir os objetivos deste trabalho foi necessário esmiuçar todas as 

fases do ciclo de vida no varejo, conceituando-os e mostrando sua importância na 

prevenção de produto. 

 

2.5.1.1 Planejamento e Gestão de Compras e Estoque 

 
 

O planejamento e gestão de compras podem ser trabalhados tanto pelo ponto 

de vista comercial, como pelo ponto de vista da prevenção de perdas. Não que eles 

sejam divergentes, mas na hora de traçar estratégias de compra os lados podem 

seguir caminhos opostos. Estratégias comerciais, em termos gerais, objetivam o 

maior volume de venda possível. Já a prevenção de perdas objetiva a eliminação 

das perdas durante o processo de venda.  

Para que esta diferença fique clara levaremos em consideração a seguinte 

situação: A área comercial resolveu realizar uma grande compra de protetores solar 

para expor em uma “ilha” no corredor principal de uma loja de supermercado. O lado 

comercial sabe que quanto maior o volume de exposição do produto, quanto maior 

for o contato do cliente com o produto, maior serão as vendas deste produto. A 

prevenção de perdas enxerga protetores solar como um Produto de Alto Risco – 

PAR, pelo seu histórico de furtos e de perdas registradas nos inventários. Para PP, a 

superexposição de um PAR significa o aumento do risco de perda. Dando 

continuidade a situação exposta, vamos imaginar que este produto esteja sendo 

comprado por R$ 15,00 e esteja sendo vendido por R$ 16,50, ou seja 10% de mark-

up sem levar em consideração impostos. Levando em consideração esta base de 

cálculo, em caso de furto de um protetor solar, teriam que ser vendido 10 para 

recuperar esta perda. A Tabela 01 explica está situação. 
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Produto 
Roubado 

Valor de 
Venda 

Preço de custo Prejuízo com a perda, levando em 
consideração apenas o custo do produto. 

Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 15,00 
    

Produto Vendido Valor de 
Venda 

Preço de custo Lucro ou Mark-up s/ impostos 

Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 
Protetor Solar R$ 16,50 R$ 15,00 R$ 1,50 

TOTAL R$ 15,00 
Tabela 1: Perda de produto “versus” Mark-up 
Fonte: O autor (2009) 

 

Cabe aos varejistas encontrar o equilíbrio entre os interesses comerciais e da 

prevenção de perdas. A PP tem trabalhado cada vez mais para se adequar às 

necessidades da área comercial, oferecendo soluções que minimizam os riscos de 

perda. O meio termo tem sido o investimento em tecnologias que permitam a 

exposição dos produtos com alarmes. 

Neste trabalho, vamos procurar focar o planejamento pela ótica da prevenção 

de perdas, mas sem deixar de acompanhar a lógica comercial. É importante 

salientar que quando um gerente de hipermercado decide comprar uma determinada 

quantidade de camisas para repor seus estoques, ela já levou em consideração, 

variáveis como tamanhos, cores, marcas, público alvo, época do ano, qualidade de 

produto, publicidade vinculada sobre o produto, tecido, estilo, entre outros fatores. A 

preocupação do gerente, levada em consideração todas essas variáveis, é a de 

acertar a quantidade a ser pedida e a periodicidade do pedido para que não falte, 

nem sobre produtos no estoque. Segundo o Carrefour (2003l), erros nos 

planejamento podem provocar excessos ou faltas nos estoques, gerando as 

seguintes situações: 

O excesso de compra e estoque provoca as seguintes situações: 

o Diminuição do lucro sobre o investimento; 

o  Altos custos de inventário; 

o  Custo de capital elevado; 

o  Aumento dos custos de mão-de-obra; 
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o  Perda de qualidade de produtos perecíveis; 

o  Descontrole sobre a validade dos produtos em função do excesso de 

estoque; 

o  Aumento das Quebras Identificadas.  

 

Já a compra a menos ou falta de estoque provoca as seguintes situações: 

o Rupturas;  

o Perda de vendas; 

o Atendimento deficiente ao cliente; 

o Perda de credibilidade junto aos clientes; 

o Diminuição do sortimento de produtos na loja;  

o Perda de cliente; 

o Gasto desnecessário com mídia para reconquistá-lo. 

 

Os varejistas mais organizados, pressionados pela concorrência e pelas 

mudanças econômicas, passaram a usar tecnologias de gestão de estoque para 

planejar suas compras.  

O planejamento leva em consideração dois tipos de produto, os produtos de 

demanda não contínua, que são mais suscetíveis a mudanças e com ciclos de vida 

menores, e os produtos de demanda contínua, que apresentam demanda muito 

semelhante ao logo do tempo. Parente (2000) atribui aos produtos de demanda 

contínua e de demanda não contínua as seguintes definições: 

 

 

Os Produtos Contínuos são itens com um longo ciclo de vida, que em geral 
fazem parte do mix de produtos de uma loja durante um longo período de 
tempo, tais como alguns produtos das categorias de alimentos, limpeza, 
bazar, perfumaria, eletrodomésticos e muitos outros. Os Produtos 
Descontínuos são itens com o ciclo de vida curtos, que fazem parte do mix 
de produtos de uma loja apenas durante certo período de tempo. Produtos 
têxteis de moda são exemplos destes produtos. 

 

 

Para cada tipo de demanda atribuiremos uma estratégia de pedido. Aos 

produtos de demanda contínua atribuiremos a estratégia de pedidos automáticos 

feitos com a ajuda do computador utilizando a ferramenta ECR – Efficient Consumer 

Response ou Resposta Eficiente ao Consumidor. Para os produtos de demanda não 
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continua atribuiremos a estratégia de pedidos acompanhados ou manuais. Para 

ambas se faz necessária a presença dos gestores de compra e estoque e das 

ferramentas de tecnologia da informação. Na primeira estratégia, o gestor preenche 

os parâmetros no software e ele se encarregará de fazer o pedido automático junto 

aos fornecedores. Neste caso, continua sendo importante o acompanhamento dos 

gestores, pois podem acontecer mudanças no cenário que force a alterações dos 

parâmetros. Na segunda estratégia, em decorrência do ciclo de vida do produto ser 

menor, o gestor de compras autoriza seus pedidos de forma manual, acrescentando 

ou retirando quantidades de acordo com suas necessidades. A tecnologia da 

informação geradora de relatórios é a mesma para ambos os casos, a diferença gira 

em torno da autorização do pedido. 

O ECR é fruto das mudanças econômicas dos últimos anos, que provocaram 

alterações significativas na forma de pensar da cadeia de abastecimento. O que 

antes era push (empurrar/fornecedor) passou a ser o pull (puxar/varejista), ou seja, 

passou a ser acionada pela ponta da demanda e não mais pela oferta. Outras 

ferramentas surgiram como o EDI – Eletronic Data Interchange ou Troca Eletrônica. 

O EDI é uma troca automatizada, que funciona de computador para computador 

com informações de negócios estruturadas, entre uma empresa e seus parceiros de 

acordo com um padrão reconhecido internacionalmente, que visa a diminuição de 

custos e erros operacionais, agilizando a checagem de informação, a recepção de 

mercadorias e a redução do custo de frete, melhorando os níveis de serviço e 

diminuindo o ciclo do pedido. 

Segundo CHING (2001), o ECR é uma ferramenta de comunicação entre o 

varejo, o atacado e a indústria, visando a introdução eficiente do produto, sortimento, 

promoção e reposição eficientes. 
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Antes do ECR Dias Após ECR Dias 
- Item vendido na loja - - Item vendido na loja - 
- Emitir e enviar pedido de compra 20 - Criar e transmitir pedido via 

EDI 
4 

- Fabricante entrar com pedido, 
selecionar e embarcar itens  

15 Fabricante entrar com pedido, 
selecionar, empacotar itens 
com etiqueta e código de 
barra. 

4 

Expedir via consolidação 10 - Expedir direto ao cliente 3 
Cliente receber no depósito, contar, 
colocar preço, separar por loja e 
expedir 

14 - cliente recebe no depósito 2 

Cliente recebe na loja, coloca na 
prateleira 

3 Cliente recebe na loja, coloca 
na prateleira 

2 

TOTAL 62  15 
Quadro 2: Redução do tempo de reposição com o ECR 
Fonte: Ching (2001) 

 

 Em termos práticos, o risco de perdas e quebras é muito maior para uma 

empresa que tem que manter estoques para 62 dias, em detrimento de outra que 

mantém 15 dias de estoque. 

 

 

2.5.1.2 Pedidos Acompanhados ou Manuais 

 

 

 São usados para produtos de demanda intermitente regular e irregular, são 

acompanhados pelos gestores de estoque e compra. O Gráfico 05 mostra que a 

demanda intermitente regular obedece a certo padrão, mas que ainda assim é 

necessário o acompanhamento das vendas para a realização correta dos pedidos. 

No caso da demanda intermitente irregular a demanda não obedece a nenhum 

padrão, tornando imprescindível a participação do gestor nos pedidos. De acordo 

com Slack et al (2008), existe um elemento aleatório na demanda que é 

independente de qualquer fator óbvio. As empresas são seguidamente solicitadas a 

atender a demanda sem uma visibilidade firme dos pedidos futuros dos clientes. 
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Gráfico 4: Padrões de demanda de produtos 
Fonte: Slack (2008) 

 

Para a realização de pedidos manuais os gestores devem observar as 

seguintes variáveis (Carrefour, 2003l): 

o EI ou EP = Estoque Ideal ou Estoque Padrão, é o estoque necessário 

para manter a loja sem rupturas e sem excesso do produto no período 

entre entregas do fornecedor; 

o CL = Espaço Linear disponível para o produto na área de vendas. É 

possível se quantificar a quantidade de produtos por Espaço Linear; 

o PEF = Prazo de Entrega pelo Fornecedor, é o período máximo que o 

fornecedor necessita para entregar o produto após a realização do 

pedido; 

o FVF = Freqüência de Visita do Fornecedor, determina a quantidade de 

vezes que o fornecedor realiza entregas na loja durante um dado 

período – definido de acordo com cada fornecedor. 

o  VMD = Venda Média Diária do produto; 

o QSS = Quantidade Sugerida pelo Sistema; 

o PP = Pedidos Pendentes; 

o EA = Estoque Atual. 

 

Para se calcular o Estoque Ideal os software de controle de gestão de estoque 

usam a seguintes fórmulas: 

 

 

 

Figura 7: Estoque ideal ou padrão para pedidos manuais  
Fonte: Carrefour (2003l) 

EI = CL + (PEP + FVP) X VM 
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 Os softwares sugerem pedidos baseados na seguinte fórmula: 

 

 
 

Figura 8: Quantidade sugerida para pedidos manuais 
Fonte: Carrefour (2003l)) 

 

 Essas fórmulas e conhecimentos podem ser usados por empresas varejistas 

de qualquer porte, mesmo para empresas que não possuem ferramentas de 

tecnologia da informação é possível a utilização destas fórmulas.  

 Sendo assim, para se fazer pedidos manuais devem-se seguir os seguintes 

processos, descritos no fluxograma abaixo: 

 

 
Figura 9: Fluxograma dos processos de realização de compras manuais 
Fonte: Adaptado de Carrefour (2003l). 
 

 

2.5.1.3 Pedidos Automáticos 

 

 

 São usados para produtos de demanda regular ou contínua e dependem do 

uso de tecnologias da informação e de acompanhamento direto de gestores de 

estoque. O gestor é responsável por acompanhar eventuais mudanças de 

comportamento de vendas, pela observação de sazonalidades e pela alimentação 

das ferramentas de gestão de estoque. O Gráfico 06 mostra que a demanda regular 

e padrão. Em decorrência da repetição do comportamento dos ciclos de vida dos 

produtos, os gestores podem alimentar as ferramentas de pedido automático e 

acompanhar possíveis mudanças.  

 

QS = EI – (EA + PP) 
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Gráfico 5: Demanda Regular ou  Dente de Serra 
Fonte: Slack (2008). 

 

Para a realização de pedidos automáticos os gestores devem observar as 

seguintes variáveis (Carrefour, 2003l): 

o EI = Estoque Ideal ou Padrão, é o estoque necessário para manter a 

loja sem rupturas e sem excesso do produto no período entre entregas 

do fornecedor, sendo o estoque definido a quantidade máxima que a 

loja terá deste produto; 

o CL = Espaço Linear disponível para o produto na área de vendas. É 

possível se quantificar a quantidade de produtos por Espaço Linear; 

o PEF = Prazo de Entrega pelo Fornecedor, é o período máximo que o 

fornecedor necessita para entregar o produto após a realização do 

pedido; 

o FVF = Freqüência de Visita do Fornecedor, determina a quantidade de 

vezes que o fornecedor realiza entregas na loja durante um dado 

período – definido de acordo com cada fornecedor. 

o  VMD = Venda Média Diária do produto; 

o QSS = Quantidade Sugerida pelo Sistema; 

o PEP = Pedidos Pendentes; 

o EA = Estoque Atual. 

 

Acrescenta-se em relação aos pedidos manuais a variáveis referentes ao 

percentuais de reposição: 

o PR = Ponto de Reposição; 

o %R = % de Reposição. 
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Para os pedidos automáticos as ferramentas de controle de estoque substituem 

a formula de quantidade sugerida pela de % de Reposição. 

 

 

 

Figura 10: Estoque ideal ou padrão 
Fonte: Carrefour (2003l) 

 

 Os softwares sugerem pedidos baseados na seguinte fórmula: 

 

 

 

Figura 11: Quantidade sugerida  
Fonte: Carrefour (2003l) 

 

Essas fórmulas e conhecimentos podem ser usados por empresas varejistas 

de qualquer porte, mas em decorrência da complexidade e da quantidade de itens 

se tornam inviáveis para empresas que não possuem ferramentas de tecnologia da 

informação interligando varejo com os fornecedores, sejam eles indústria ou 

atacado. 

Percentual de reposição é um parâmetro utilizado para disparar o pedido 

automático direto para os fornecedores, no momento em que o estoque atinge 

determinado nível. Os computadores dos varejistas trabalham de forma integrada 

com a cadeia de suprimento. Segundo Ching (2001), a finalidade do ponto de 

reposição é dar início ao processo de ressuprimento com tempo hábil para não 

ocorrer falta de produtos. Os parâmetros ou percentuais de reposição são definidos 

pelo giro do produto, ou seja, se um produto tem um giro alto, o percentual de 

reposição será baixo, para que ao ser alcançado seja logo disparado um pedido 

automático. Como exemplo, podemos usar o leite em pó que tem um grande giro. 

Vamos supor que para este produto foi determinado um percentual de reposição de 

25%, isto significa que quando o nível de estoque diminuir em 25%, o pedido será 

disparado. A chegada do produto pedido automaticamente deve coincidir com a 

chegada dos níveis de estoque ao estoque de segurança. De acordo com Slack et al 

(1999), sempre que um pedido é colocado, Q itens são pedidos. O pedido de 

reabastecimento chega em um lote instantaneamente. A demanda do item é, então, 

EI = CL + (PEP + FVP) x VM 

%R = EI x %R 
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fixa e perfeitamente previsível à taxa de D unidades por mês. Quando a demanda 

acabou com o estoque de itens, outro pedido de Q itens chega instantaneamente, e 

assim por diante.  

Estoque de segurança é a quantidade de produtos a mais do que a demanda 

prevista que serve para cobrir um eventual aumento de demanda. Os percentuais de 

estoque de segurança geralmente ficam entre 10 e 15% dos estoques definidos 

como ideal pelas empresas. Variações para mais ou para menos dependem da 

política comercial de cada empresa. Muitas empresas definem como estoque de 

segurança, a quantidade ou percentual de itens que cabem em sua área de venda 

ou espaço linear. Nas fórmulas apresentadas neste trabalho são utilizados espaços 

lineares como estoque de segurança. 

Slack et al (1999), chama o estoque de segurança de Estoque de Proteção, e 

traz o propósito do seu uso: 

 

Seu propósito é compensar incertezas inerentes ao fornecimento e 
demandas. Por exemplo, uma operação de varejo nunca pode prever 
perfeitamente a demanda, mesmo quando tenha boa idéia de qual seu nível 
mais provável. Este nível de estoque está lá para cobrir a possibilidade de a 
demanda vir a ser maior que a esperada durante o tempo decorrido na 
entrega dos bens. 

 

 

 O gráfico 06 mostra como acontece a reposição automática dos estoques 

através do uso de percentuais de reposição. 
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Gráfico 6: Reposição automática 
Fonte: Adaptado de Slack (1999) 

 

Os gráficos mostram o momento em que os pedidos são disparados de forma 

automática, diferindo em seus percentuais de reposição. A conseqüência do uso de 

diferentes percentuais de reposição está nos níveis de estoque e na inclinação da 

linha de uso dos estoques. Percentuais de reposição mais autos apresentam 

estoques sendo consumidos de forma mais lenta, justificando os riscos da 

aproximação do estoque de segurança. Os percentuais de reposição altos permitem 

a aproximação do estoque de segurança por se tratar de produtos de baixo giro. 

Percebe-se que o lead time é igual para todos os percentuais de reposição, o que 

implica em dizer que o tempo de espera pela reposição dos produtos são iguais. 

É necessária muita atenção quanto a alimentação dos dados em pedidos 

automáticos, erros de parâmetros podem significar excessos ou faltas de estoque. 

Para pedidos e reposição automática funcionar de forma eficiente é necessário que 

os estoques sejam atualizados periodicamente para evitar que o sistema use 

informações erradas. Existe um perigo de perdas ocorrerem no período, e por falta 

de inventário, o sistema não ser atualizado. Isso implica que a loja não vai ter 

estoques físicos e que durante um período de tempo irão acontecer rupturas ou falta 

de estoque. Por outro lado, se produtos forem vendidos com o código de outros 



 

 

67

produtos, o pedido será disparado, baseado em informações erradas, gerando um 

estoque excessivo de produtos. Vamos imaginar uma venda de 20 gelatinas, sendo 

10 de morango e 10 de abacaxi. No momento do registro, o caixa registrou uma de 

morango e multiplicou por 20 (erro comum em supermercados e decorrência do 

preço ser igual), o sistema entende que saíram do estoque 20 gelatinas de morango 

e irá disparar o pedido automático baseado nesta informação. O resultado prático 

desta operação é o excesso de estoque de gelatinas de morango e a falta de 

estoque de gelatinas de abacaxi. 

 

 
Gráfico 7: Representação da falta de estoques  
Fonte: Slack (2002) 

 

O gráfico 07 mostra o que acontece quando uma empresa permite que rupturas 

aconteçam. Quando os estoques vão a zero e permanecem a zero por um dado 

período de tempo, a demanda por este produto continua, provocando uma perda de 

venda por falta de produtos. 

O planejamento de compra e pedidos é uma das operações mais importantes 

do varejo. O sucesso de sua execução determinará o destino da empresa. De 

acordo com Parente (2000), o processo de compra envolve provavelmente a 

atividade mais crítica de uma empresa varejista. À medida que as vendas vão sendo 

realizadas, os níveis de estoque nas lojas precisam ser reabastecidos para que 

novas vendas possam ocorrer. O desenvolvimento adequado do ciclo de 

abastecimento de mercadorias consiste em uma função vital para a sobrevivência e 

expansão de qualquer empresa varejista. 
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2.5.1.4 Fornecedores  

 

 

Os produtos dos fornecedores têm seu próprio ciclo de vida dentro dos 

atacados ou na indústria bastante semelhante aos das lojas de varejo. Problemas 

com qualidade, validade e avaria de produtos tendem a ser repassados para os 

varejistas menos atentos. Encontrar bons fornecedores não é uma tarefa tão 

simples, é importante estar atento para detalhes que podem se traduzir em 

resultados para quem está comprando.  

Os fornecedores podem ser encontrados em vários canais, como revistas 

especializadas da área, internet, material publicitário, através de visitas aos 

concorrentes ou por relato dos consumidores. Hoje, o esforço de venda dos 

fornecedores é muito grande, receber visitas para avaliar produtos do mercado já se 

tornou rotina nos supermercados. 

Grandes empresas compram produtos diretamente da indústria, de atacadistas 

e recebem de seus próprios Centros de Distribuição - CD. Pequenos varejistas 

acabam comprando de atacadistas e representantes comerciais. Compradores estão 

sempre avaliando os fornecedores, mesmo que essa avaliação seja informal. Os 

pontos mais avaliados na escolha dos fornecedores são os seguintes: 

o Serviços de abastecimento; 

o Preços e condições de pagamento; 

o Qualidade e boa imagem da linha de produtos vendidos; 

o Promoção e propaganda dos produtos fornecidos; 

o Credibilidade e confiança; 

o Outros como: material promocional, fornecimento de expositores, 

promotores, assistência técnica. 

 

Existe uma grande luta travada entre a indústria, o atacado e o varejo, onde os 

lados procuram as melhores técnicas de gestão de seus negócios para maximizar 

seus lucros. Cada lado procura treinar suas equipes e incentiva-las a fazer o melhor 

trabalho possível. Bons negócios devem se fechados levando em consideração a 

relação ganha-ganha para todos os envolvidos. Essa seria a condição ideal, mas 

vendedores ávidos por bater suas metas podem provocar situações geradoras de 

perdas. Compras em excesso, compra sem espaço linear para exposição, entrega 
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de produtos não solicitados em número de itens e quantidade, fraudes na entrega de 

produtos, são as situações mais comuns no varejo supermercadista. Segundo 

Parente (2000), vendedores desempenham um papel fundamental para influenciar a 

avaliação dos varejistas. Eles são os “embaixadores” do fornecedor. 

As habilidades de venda são muito mais trabalhadas do que as habilidades de 

compra. De acordo com Parente (2000), as negociações entre varejistas e seus 

fornecedores giram em torno de: 

 

o Descontos oferecidos: por quantidade, por negociação, por 

sazonalidade, por pagamento a vista, desconto de logística; 

o Prazos de pagamento: varejistas recebem descontos para 

pagamentos a vista;  

o Custos de logística: Varejistas conseguem negociar custos de 

logística, desde que compre volumes estabelecidos pelos 

fornecedores;  

o Bonificações: Varejistas ganham bônus em forma de produtos, 

dinheiro ou serviços em troca de compras maiores; 

o Serviços: fornecedores oferecem serviços para os compradores como 

expositores, treinamentos, promotores merchandising, demonstração 

de produtos, entre outros serviços. 

 

Os custos de logística envolvem negociações de grandes volumes. Para se 

negociar quantidades maiores do que o histórico de venda, o varejista tem que ter 

em mente estratégias de venda que permitam ganhos em escala que valam a o risco 

de ter estoques altos. 

Assim como os custos de logística, há que se ter muito cuidado com 

negociações que envolvam bonificação. Bonificação em produtos significa níveis 

elevados de estoque e esforço de venda maior. Por não conseguir vender os 

estoques gerados pelas bonificações, muitos produtos acabam se tornando quebra 

ou então acabam sendo vendidos com margem negativa. Cabe ao varejista está 

sempre estudando as melhores negociações. 
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2.5.1.5 Recepção dos produtos  

 

 

 Momento em que os produtos passam por conferência para dar entrada na loja. 

A conferência é o momento em que o produto tem o primeiro contato com o varejo. 

Após o planejamento das compras e da escolha dos melhores fornecedores é 

chegada a hora de receber os produtos negociados. A falta de atenção na 

conferência pode ser o início de sérios problemas com perdas e quebras. O 

fluxograma abaixo explica as melhores práticas de conferência de produtos. 

Grandes empresas têm o processo de conferência facilitado pela estrutura física e 

de recursos humanos para receber os produtos. Por outro lado, a variedade de 

produtos é muito grande, o que dificulta uma conferência mais acurada. 

 

 
Figura 12: Fluxograma de conferência de produtos 
Fonte: Adaptado de Carrefour (2003r) 
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Figura 13: Fluxograma de conferência para produtos normais de risco e de alto risco 
Fonte: Adaptado de Carrefour (2003r) 

 

 A conferência se inicia pela conferência do número de itens e volume 

solicitados, pois é comum o envio de mais itens ou volumes na Nota Fiscal – NF. No 

caso das quantidades conferirem, é emitido um bono cego, em que o conferente só 

tem acesso ao código de identificação dos produtos e aos campos para colocar 

quantidade conferida, data de validade e irregularidades encontradas. As 

irregularidades encontradas se transformarão em estatística que servirá de 

informação para entregas futuras. As irregularidades mais comuns são a falta parcial 

de produtos, falta total, sobra, e produtos sem condições de venda. O objetivo do 

bono cego é evitar que o conferente saiba a quantidade que está chegando através 

da NF, e por preguiça, negligência ou conluio com o fornecedor, deixe de conferir ou 

informe a quantidade errada. Após a conferência o bono cego tem sua informação 

cruzada com a NF, se a informação coincidir, está concluída a conferência, caso 

não, é realizada uma nova conferência. 

 O grau de exigência na conferência é de acordo com o tipo de produto que está 

sendo conferido. A tabela 02 é uma tabela de conferência por amostragem, que 

serve para produtos comuns e de risco. É importante lembrar, que para PAR a 

conferência deve ser feita em 100% dos volumes. 
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Tabela 2: Amostragem para conferência 
Fonte: Carrefour (2003r) 

 
 
 A conferência de produtos não é realizada apenas na chegada dos produtos, 

mas também na saída. Em casos de devolução, assistência técnica e entrega em 

domicílio de produtos, a conferência deve seguir o padrão de conferência do PAR. A 

conferência destes produtos é para evitar que produtos saiam dos estoques sem 

registro e sem autorização, se transformando em perda para a empresa. 

 Devem-se observar os seguintes sinais suspeitos dos entregadores: 

o Veículo fora das características do padrão operacional; 

o Caminhão de entrega com o lacre rompido ou com numeração diferente da 

informada na NF; 

o Caminhão com o assoalho danificado ou com passagens não lacradas; 

o Entregador se recusa a aguardar a conferência e se mostra nervoso com o 

conferente; 

o Entregador com excesso de simpatia e cordialidade. Simpático demais; 

o Entregadores que tentam tirar a atenção do conferente; 

o Entregadores que querem conversar com o conferente. 

 Os responsáveis pela entrega dos produtos não são necessariamente 

funcionários de empresas fornecedoras, parceiras do varejista. Geralmente os 

entregadores são de empresas de transporte terceirizadas que não tem o mesmo 

compromisso com o varejista. 

 Devem-se observar os seguintes sinais suspeitos com as mercadorias 

entregues: 

o Amarras de palete fora do padrão; 

o Falta de filme plástico nas mercadorias arrumadas em paletes. Pode significar 

que produtos foram retirados do palete; 
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o Mercadoria sem condição de descarga; 

o Caixa com sinais de que foi violada/remexida, inclusive na parte de baixo; 

o Mercadoria idêntica com diferentes lotes/datas 

o Embalagens danificadas; 

o Caixas iguais com pesos diferentes. 

 

Produtos perecíveis também devem ter uma atenção especial na conferência, 

pois a demora na conferência e transporte para suas devidas áreas de 

armazenagem pode causar perda de volume ou qualidade dos produtos. Segundo 

Chapman e Templar (2006), deve ser levada em consideração a perda de qualidade 

do produto, pois a falta de qualidade dos produtos pode provocar diminuição da 

venda, diminuição do preço de venda ou até mesmo gerar o descarte do produto. 

 

 

2.5.1.6 Armazenagem 

 

 

 Produtos devem ser armazenados de acordo com suas características e 

necessidades. Em hipermercados, por exemplo, se fazem necessários áreas 

apropriadas para eletrodomésticos, para produtos têxteis (roupas perdem a condição 

de venda quando sujas), áreas para produtos alimentícios seco, de limpeza e 

higiene, câmaras resfriadas ou congeladas com temperatura e higiene adequadas 

para produtos do Açougue, Embutidos e laticínios, para frutas legumes e verduras. 

Os principais geradores de quebra/desperdício na armazenagem são os seguintes 

fatores: 

- Câmaras sem higiene e/ou temperatura adequada; 

- Depósitos para produtos secos, sujos ou com temperaturas 

inadequadas; 

- Empilhamento excessivo de produtos, responsáveis por danos aos 

que se encontram embaixo da pilha ou geração de acidentes; 

- Falta de organização por grupos e sub-grupos, dificultando a 

localização de produtos no depósito, impossibilitando a realização do 

processo PEPS (Primeiro que Entra, primeiro que Sai), provocando o 

vencimento de produtos; 
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- A não utilização do sistema PEPS, responsável por vencimento nos 

depósitos. Mesmo produtos organizados por grupo e sub-grupo estão 

sujeitos ao vencimento quando não é utilizado o sistema PEPS.; 

- degustação de produtos nas áreas de armazenagens; 

- pragas de insetos, ratos e gatos; 

- Erro no manuseio dos produtos; 

 

 

2.5.1.7 Produção  

 

 

 Algumas empresas do ramo varejistas produzem alguns itens como pizzas, 

produtos da padaria e açougue. Excesso de produção e má manipulação de 

produtos provocam quebras/desperdício, principalmente em produtos perecíveis; 

 

 

2.5.1.8 Exposição  

 

 

 O erro mais comum na exposição de produtos é não utilização do sistema 

PEPS na reposição dos produtos. Esse erro é comum em decorrência da 

necessidade contínua de reposição de produtos. Todos os grupos de produtos estão 

sujeitos a vencimento por não aplicação do sistema PEPS, mas a incidência de 

desperdício é maior nos setores de frutas, legumes e verduras, setor de embutidos 

ou PAS - Produto de Auto Serviço. Acidentes causados por funcionários e clientes 

na área de venda também contribuem para o desperdício de produtos. Outro fator 

que contribui para a quebra dos produtos perecíveis é o excesso de exposição dos 

produtos.  
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2.5.1.9 Ponto de Venda  

 

 

 O ponto de venda é a ultima etapa do ciclo de vida dentro de uma loja varejista, 

deste ponto em diante o produto passa para as mãos dos consumidores. O 

desperdício nesta etapa é mínimo, mas ainda ocorre quando produtos resfriados ou 

congelados são deixados na frente de caixa por muito tempo, eles podem perder 

qualidade ou se estragar quando não recolhidos. O próprio manuseio dos produtos 

por clientes pode causar danos que impossibilita a venda de produtos.  

 Outra maneira de ocorrer perdas na frente de caixa diz respeito a fraudes e 

conluios. Os softwares de gestão de estoque emitem relatórios que informam 

excesso de cancelamentos, consultas no caixa, de venda de grande volumes ou de 

altos valores. Na frente de caixa, deve-se estar atento a fraudes com cheques e 

cartões de crédito. 

 

 

2.5.1.10 Inventário 

  

 

 Sem a realização periódica de inventários não é possível se medir perdas. 

Toda empresa precisa lançar em seus estoques os produtos e recebidos e dar saída 

em seus estoques os produtos vendidos os descartados, para que após a realização 

dos inventários seja possível se medir as perdas. O Diretor Nacional de Prevenção 

de Perdas, Carlos Eduardo Mello da Fonseca, diz que um dos primeiros passos para 

reverter o quadro de perdas foi aprimorar a técnica para mensurar os resultados 

(Revista Supermercado Moderno, 2004).  

As grandes empresas varejistas conseguem apurar seus desperdícios e 

desenvolver programas de redução de perdas, ao contrário dos pequenos varejistas 

que não conseguem medir seu desperdício e quanto ele representa para os 

resultados da empresa. Os controles quantitativos devem ser mantidos em 

consonância com o fluxo, os custos apurados e a existência física dos produtos nos 

estoques. Quanto menos eficaz o sistema de controle interno mais importante será a 

execução de inventários físicos na data do balanço. Empresas que têm bons 

controles analíticos de estoques podem adotar o sistema de contagens rotativas, isto 
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é, contagens feitas durante o exercício, cobrindo durante o ano todos os itens, numa 

base planejada de rodízio. Esse tipo de contagem geralmente procura dar maior 

cobertura aos itens mais importantes, que são assim contados mais vezes do que os 

de menor relevância. Quando o sistema de contagem está bem organizado e já 

havendo a experiência de que as diferenças encontradas são costumeiramente 

pequenas, pode-se evitar a contagem física total na data do balanço (FIPECAFI, 

1995). 

 

 

2.6 MELHORIA CONTINUA 

 

 

Para compreender os processos administrativos utilizados na atualidade é 

necessário se fazer uma análise cronológica das idéias de alguns estudiosos, 

destacando suas obras e principais contribuições. Na administração, os processos e 

idéias foram sendo construídos com a acumulação de conhecimentos que surgiram 

para atender as necessidades dos administradores e das empresas que cresciam 

em formatos, tamanhos e número. Maximiano (2007) faz um resumo de alguns 

estudiosos que deram continuidade aos trabalhos uns dos outros, iniciando pelo 

clássico James D. Mooney, passando pelos neoclássicos até os dias atuais. 

 

 

Autores Perío

do 

Obra Estudos desenvolvidos 

James D. Mooney 
e Alan C. Reiley 

1931 O avanço da indústria Formularam princípios de organização: 
Coordenação (autoridade); Princípio 
escalar (hierarquia); Princípio funcional 
(distinção entre diferentes tipos de 
deveres). 

Luther Gulick e 
Lyndall Urwick 

1937 Paper on the science of 
administration 

Funções da administração: Planejamento 
(Planning); organização (organizing); 
alocação de pessoas (staffing); direção 
(directing); coordenação (coordinating); 
informação e controle (reporting); 
orçamento (budgeting).  
As primeiras letras das palavras em 
inglês formam a sigla POSDCORB, 
referência no estudo da administração. 

Ralph C. Davis 1934 Princípios de organização 
e administração da 
fábrica 

Princípios da administração: 
Planejamento, organização e controle. 
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Willian H. Newman 1950 Ação Administrativa Definiu a administração como uma 
atividade intelectual a parte, 
compreendendo os seguintes elementos: 
planejamento, organização, mobilização 
de recursos, direção e controle. 

Walter Andrew 
Shewhart e Willian 
Edwards Deming 

1950 Ciclo PDCA Usado como modelo para o planejamento 
e implementação de soluções de 
aprimoramento constante em qualquer 
área. 

Harold Koontz e 
Ciryl O’Donnell 

1955 Princípios da 
Administração 

Estudo das funções do gerente: planejar; 
organizar; alocar pessoal, dirigir e 
controlar. Atribuiu as linhas da 
administração a quatro funções: 
planejamento; organização; liderança e 
controle. 

Project 
Mangement 
Institute – PMI 

1980 Administração de 
Projetos 

Projetos são atividades temporárias com 
data certa para iniciar e chegar ao fim, 
portanto, é um processo finito 
compreendido de cinco fases: 
Planejamento, execução, monitoramento, 
controle e conclusão. 

Peter Drucker 1955 A prática da 
administração 

Procedimento sugerido para aplicação 
prática do processo de planejar, 
organizar, executar e controlar. Cadeia 
de comando transmitida para níveis 
inferiores da hierarquia, para depois 
avaliar o desempenho da equipe. 
Princípios da administração por objetivo: 
Objetivos específicos; prazo e feedback. 

Quadro 3: Estudiosos e idéias da evolução dos processos administrativos. 
Fonte: Maximiano (2007) 

 

Observando de forma detalhada os programas de prevenção de perda no 

varejo, percebemos uma forte ascendência dos princípios básicos da administração. 

As ferramentas utilizadas para administrar as empresas estão sempre passando por 

uma modernização, já os processos utilizados continuam sofrendo forte influência 

dos estudiosos acima citados.  

Todas as empresas varejistas por mais que planejem e controle seus 

processos sempre tem pontos de melhora. Todas as operações, não importa o quão 

bem geridas elas são, podem ser melhoradas (SLACK, 2008). O varejo 

supermercadista tem como uma das características principais a dinâmica do 

negócio, todos os dias os quatro grandes macroprocessos (recebimento, 

armazenagem, exposição e venda) são realizados, tornando processos de melhoria 

continua uma ferramenta indispensável.  

Ainda de acordo com Slack (2008) os processos de melhoria podem ser 

divididos em: 
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• Melhoramento Revolucionário – Surte efeito no curto prazo, 

usa passos longos, é intermitente e não incremental, tem 

mudanças abruptas e voláteis, privilegia o individualismo, 

estimula a inovação tecnológica, tem riscos concentrados, 

requer grandes investimentos, orienta esforços para a tecnologia 

e usa como critério de avaliação os resultados e o lucro; 

• Melhoramento Continuo - Surte efeito no longo prazo, usa 

passos pequenos, é continuo e incremental, tem mudanças 

gradual e constante, privilegia a coletividade, estimula o know 

how tradicional o estado da arte, tem riscos dispersos, requer 

pequenos investimentos, mas grande esforço para mantê-lo, 

orienta os esforços para as pessoas, usa como critério de 

avaliação processos e esforço por melhores resultados. 

 

Para que o melhoramento seja contínuo nas empresas se faz necessário que o 

desenvolvimento de habilidades, comportamento e ações sejam realizados de 

maneira consciente.  

Chapman e Templar (2006) sugerem uma perspectiva sistêmica para o 

gerenciamento de perdas, conforme exposto no quadro 04. 

 

 

 LONGO PRAZO MÉDIO PRAZO CURTO PRAZO 

LOJAS - Planejamento 
interno; 
- Layout 

- Introduzir novos 
processos e práticas 

- Implantar cultura de 
PP 
- Gerenciar incidentes 

CADEIA DE 
SUPRIMENTOS 

- Rede de 
suprimentos 
- Centro de 
distribuição 

- Seleção de 
fornecedores 
- introdução de novos 
processos e práticas 

- Implantar cultura de 
PP 
- Gerenciar incidentes 

PRODUTOS Design de produtos - Planejamento de 
compras 

- Qualidade do produto 
- Retorno por marca de 
produto 
- Gerencia de 
incidentes 

RH - Política de 
recrutamento 

- Recrutamento 
- Treinamento 

- Auditoria  
- Ação 
- Atitude 
- Avaliação 

SOFTWARE - Sistemas 
apropriados 

- Selecionar 
fornecedores 
- Melhorar sistemas 

- Prática e aderência 
- Gerenciamento de 
incidentes 

Quadro 4: Perspectivas sistêmicas para o gerenciamento de perdas 
Fonte: Chapman e Templar (2006) 



 

 

79

 

No caso da prevenção de perdas, o combate de uma modalidade de furto 

acaba fazendo o furtante migrar para outra modalidade ou produto, gerando a 

necessidade de aprimoramento constante dos processos de combate às perdas. Um 

programa de prevenção de perdas se adapta muito bem aos processos de melhoria 

continua. Para promover a melhoria continua na prevenção de perdas o Ciclo PDCA 

aparece como o modelo de melhor aplicabilidade.  

 

 

2.6.1 Ciclo PDCA 

 

 

Na década de 20, o americano Walter Andrew Shewhart, físico, engenheiro e 

estatístico conhecido como o “pai do controle estatístico da qualidade”, idealizou o 

que ficaria conhecido como o Ciclo de Shewhart.  Somente na década de 50, no 

Japão, após o fim de 2ª Guerra Mundial, Willian Edwards Deming aplicou e divulgou 

o Ciclo de Shewhart que também ficou conhecido como o Ciclo de Deming ou Ciclo 

PDCA. O Ciclo PDCA se espalhou e ficou conhecido mundialmente por empresas 

dos variados portes e ramos de atividades. A sigla PDCA vem do inglês e significa: 

Plan, Do, Check e Act.  

De acordo com Campos (2009), o Ciclo PDCA pode ser utilizado na 

manutenção e melhoria dos processos: 

• Ciclo PDCA de Manutenção – quando o processo é repetido e o 

plano é seguido de uma meta que é uma faixa aceitável de 

valores e de um método que compreende os “procedimentos 

padrões de operação”. Portanto, o trabalho executado por meio 

do ciclo PDCA na Manutenção consta essencialmente do 

cumprimento de procedimentos padrão de operação. Os itens de 

controle neste caso são as faixas de valores padrão, como, por 

exemplo: qualidade-padrão, custo-padrão, prazo-padrão, 

quantidade-padrão; 

• Ciclo PDCA de Melhoria – O processo não é repetitivo e o plano 

não consta de uma meta que é um valor definido e de um 

método, que compreende aqueles procedimentos próprios 
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necessários para se atingir a meta. Esta meta é o novo “nível de 

controle” pretendido. 

 

É de fundamental importância para as empresas varejistas manter os níveis de 

controle existentes, bem como melhorar os controles que se mostram deficientes. A 

melhor maneira de se combater perdas é a conjugação dos dois ciclos PDCA. 

Campos (2009) define as etapas do ciclo PDCA da seguinte forma: 

- PLAN (planejamento) – Momento em que se deve planejar, estabelecer 

objetivos, metas e missão a ser cumprida. Definição de quais metodologias, 

processos e procedimentos serão utilizados para atingir os objetivos planejados; 

- DO (execução) – momento em que é realizado ou implementado o que foi 

planejado na etapa anterior; 

- CHECK (verificação) – momento em que, através das estatísticas e 

relatórios, é verificado o resultado do que foi implementado. Esta verificação é feita 

através do confronto do que foi planejado e do resultado encontrado; 

- ACT – (ação) – de acordo com os resultados encontrados é elaborado plano 

de ação para implementar melhorias de forma continua. 

 

 
Figura 14: Ciclo PDCA  
Fonte: Adaptado de Campos (2009) 
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O Ciclo PDCA tende a sofrer variações que vão depender de uma série de 

fatores, como: objetivo e porte da empresa, processos utilizados, entre outros. 

Embora o PDCA sofra variações, ele sempre obedece a mesma lógica do quatro 

pontos. 

 

 

Figura 15: Variação do Ciclo PDCA 
Fonte: Campos (2009) 

 

Programas de prevenção de perdas são baseados na utilização do Ciclo 

PDCA, sofrendo variações de acordo com as especificidades das empresas onde 

ele está sendo empregado. No caso específico dos pequenos varejista, objeto desta 

pesquisa, será identificado o nível de conhecimento dos empreendedores para saber 

se neste momento eles são capazes de identificar seus problemas, se conseguem 

gerar estatísticas que sirvam de subsídio para análises dos processos e de seus 

resultados. Partindo da análise do uso das técnicas de prevenção de perdas pelos 

lojistas será realizada uma classificação das empresas, que apontará as fragilidades 

a serem corrigidas. 

Grandes empresas adotam programas de prevenção de perdas baseados no 

ciclo PDCA. O grupo Carrefour, multinacional francesa com 6.992 lojas espalhadas 

pelo mundo, implantou em suas 350 lojas do Brasil o Programa de Prevenção de 

Perdas que tinha como principais componentes do Programa os seguintes pontos: 

Processos operacionais; envolvimento da equipe; tecnologias de segurança e 

análise de dados. 



 

 

82

 O Carrefour adotou uma conjugação do ciclo PDCA de melhoria e manutenção 

que tem a configuração abaixo.  

 

 
 

 
Figura 16: Ciclo PDCA adaptado para o programa de prevenção de perdas do Carrefour 
Fonte: Adaptado de Carrefour (2003aa) 

 

 

Parente (apud, Conway 1996) em sua obra “O Segredo da Qualidade”, aborda 

a questão do desperdício e do processo de melhoria de desperdício através da 

sinergia das métricas operacionais, dos processos de trabalho, das relações 

humanas internas e em conjunto com os clientes externos. 

 

 

2.6.2 Evolução dos modelos de melhoria contínua: Ciclo Conway 

 

 

 O conceito de desperdício é ampliado por Conway além dos usuais conceitos 

de perda desconhecida e quebra operacional, ele acrescenta a perda de venda, 

perda de tempo, perda de qualidade no atendimento e, consequentemente, perda 

de clientes.  

Apesar de não ser comum nas avaliações de prevenção de perdas, pode-se 

afirmar, por exemplo, que a espera em uma fila de supermercado pode representar 

todas as perdas sugeridas por Parente (apud, Conway 1996) em seu modelo de 

melhoria continua. A perda a que se referem estudos de prevenção de perdas diz 
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respeito a que podem ser identificadas na realização de um inventário (BAMFIELD, 

2005). 

 

 
Figura 17: Modelo Conway de melhoria continua 
Fonte: Parente (apud, Conway, 1996)  

 

 A grande dificuldade para adoção do Modelo de Conway bem como o Ciclo 

PDCA em pequenos varejistas diz respeito a falta de histórico das métricas 

operacionais. Acredita-se que em sua maioria não existem sequer estatísticas atuais 

em decorrência desconhecimento de seus problemas reais ou do não uso de 

técnicas de gestão de estoque, como por exemplo, registro de entrada e saída de 

produtos e inventário dos estoque periódicos. A pesquisa vai classificar as 

empresas quanto ao uso de técnicas de prevenção de perdas, vai apontar as 

fragilidades facilitando a elaboração de plano de ação para estas empresas. 
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3 PERDA TOTAL E SEUS ÍNDICES 

  

 

A importância de conhecer os índices de prevenção de perdas consiste na 

necessidade de informação para que as empresas possam ter consciência dos erros 

cometidos, e consequentemente, controlar e atuar de forma corretiva, conforme 

mostram os ciclos de melhoria continua.  

De acordo com Slack (2008), a melhoria vem da diminuição da diferença entre 

o que você é e o que você quer ser. No contexto específico das operações, ela vem 

da diminuição da diferença entre o desempenho atual e o desejado.  

O processo de melhoramento contínuo implica literalmente em um processo 

sem fim, questionando e requestionando repetidamente os trabalhos detalhados de 

uma operação (SLACK, 2008). 

 

 

3.1 PERDAS NO MUNDO 

 

 

 A pesquisa intitulada “The Global Retail Theft Barometer” produzida pelo 

Centre for Retail Research é uma pesquisa sobre perdas no varejo realizada em 22 

países do mundo. No ano de 2008, 1.069 empresas varejistas foram consultadas 

nos EUA, América Latina, Europa, Ásia e África, fornecendo uma visão globalizada 

dos assuntos abordados pela prevenção de perdas. A pesquisa realizada pelo 

Centre for Retail Research tem uma metodologia diferente da aplicada no Brasil pela 

ABRAS, pois só leva em consideração as perdas provocadas por furtos internos e 

externos, erros administrativos, fraudes de vendedores e perdas desconhecidas, 

enquanto que no Brasil, a ABRAS também leva em consideração a quebra 

operacional. 
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Gráfico 8: Índice de perdas no mundo em 2008 
Fonte: University of Florida (2009) 

 
 

 Quando se trata das causas das perdas, a pesquisa chega a conclusão que os 

furtos internos foram responsáveis por 36,50% das perdas, equivalente a US 38 

bilhões, os furtos externos foram responsáveis por 41,20% das perdas ou U$ 43 

bilhões, os erros administrativos foram responsáveis por 16,50% das perdas ou U$ 

17 bilhões e as fraudes de fornecedores foram responsáveis por 5,80% das perdas, 

equivalendo-se a U$ 6 bilhões. 
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Gráfico 9: Causas das Perdas no Mundo 
Fonte: The Global Retail Theft Barometer (2008) 

 

 Segundo o Centre for Retail Research em sua pesquisa divulgada em 2008, as 

principais fraudes dos funcionários que trabalham no varejo obedecem à seguinte 

conformação: 

 

• Furtos de mercadorias – 38,40% ou U$ 14,6 bilhões; 

• Fraude com troca de etiquetas – 19,50% ou U$ 7,5 bilhões; 

• Fraudes financeiras – 7,80% ou U$ 2,9 bilhões; 

• Conluio com externos – 10,30% ou 3,9 bilhões; e 

• Dinheiro/compras/vales – 23,80% ou 9,1 bilhões. 

 

Toda essa perda no varejo obriga as empresas a investirem pesadamente em 

prevenção de perdas. Os investimentos no mundo no ano de 2008 foram da ordem 

de U$ 25,5 bilhões, o equivalente 0,33% da receita bruta dessas empresas. Os 

investimentos com prevenção de perdas tiveram a seguinte composição: 

 

• Contratação de funcionários – 32,90% ou US$ 8,4 bilhões; 

• Carros blindados – 7,70% ou US$ 1,9 bilhão; 

• Equipamentos de segurança – 31,60% ou US$ 8 bilhões; 

• Empregos diretos – 21,90% ou US$ 5,6 bilhões; 

• Outros investimento – 5,90% ou US$ 1,5 bilhão. 
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De acordo com a pesquisa, 73,30% do varejo mundial possuí uma equipe de 

auditoria de prevenção de perdas o que reforça a sua importância e necessidade. 

 

 

3.2 PERDAS NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

 

 Nos EUA as perdas são divulgadas através National Retail Security Survey – 

NRSS que é desenvolvida pelo Departamento de Sociologia e pelo Centro de 

Estudos em Criminologia e Lei da Universidade da Florida. Assim como a pesquisa 

realizada pelo Centre for Retail Research em várias regiões do planeta, nos EUA, as 

perdas levam em consideração somente as diferenças dos estoques físicos e 

contábeis provenientes de furtos internos, furtos externos, erros administrativos e 

fraude de fornecedores, diferentemente do Brasil, que também leva em 

consideração a quebra operacional. A pesquisa do ano de 2008 foi realizada em 95 

empresas teve o índice de perda de 1,52%, representando US$ 36,5 bilhões (NRSS, 

2009).  

 

 
Gráfico 10: Motivo das perdas nos EUA 
Fonte: University of Florida (2009) 

 

 A modalidade “Furto Interno” é caracterizado por subtrações de estoques 

efetivadas pelos próprios colaboradores das empresas, sendo responsável por 
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43,7% das perdas no mais diversos seguimentos, representando uma perda 

financeira de US$ 15,9 bilhões. Esta modalidade é a primeira em termos de perdas 

nos EUA. 

 A modalidade “Furto Externo” é caracterizada por subtrações de estoques 

efetivadas por clientes ou pessoas que cometem furtos nos estoques, sendo 

responsável por 35% das perdas no mais diversos seguimentos, representando uma 

perda financeira de US$ 12,7 bilhões. Esta modalidade é a segunda em termos de 

perdas nos EUA. 

A modalidade “Erros administrativos” é caracterizada por erros na etiquetação 

dos produtos ou pelo erro do cálculo da margem aplicada nos produtos. Contribuí 

para os erros administrativos a constantes mudanças da política de preço, 

promoções e descuido dos colaboradores. Os erros administrativos são 

responsáveis por 14,8% das perdas no mais diversos seguimentos, representando 

uma perda financeira de U$ 5,4 bilhões. Esta modalidade é a terceira em termos de 

perdas nos EUA. 

A modalidade “Fraude de fornecedores” é caracterizado por subtrações de 

estoques efetivadas pelos fornecedores, geralmente elas correm no momento em 

que é realizado os processos de conferência e entrega dos produtos. Fraudes de 

fornecedores são responsáveis por 3,7% das perdas no mais diversos seguimentos, 

representando uma perda financeira de U$ 1,3 bilhões. Esta modalidade é a quarta 

em termos de perdas nos EUA. 

A tabela 03 e a tabela 04 mostram os 10 menores e as 08 maiores índices de 

perdas por categoria respectivamente. Os índices de perdas vão depender dos 

produtos vendidos, do tipo layout adotado pelas empresas e da eficiência no 

controle e monitoramento das perdas. Entre os oito maiores índices aparecem as 

lojas destinadas a venda de roupas, que geralmente são mais fáceis de serem 

furtados e tem uma forte influência do “desejo de posse” dos que furtam.  
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1- Eletrodomésticos 0,29% 

2 – Informática. & Hardware 0,58% 

3 – Farmácia 0,64% 

4 – Livros e música 0,87% 

5 – Material de escritório 0,88% 

6 – Cartões, presentes e 

novidades 

0,94% 

7 – Supermercados 1,00% 

8 – Móveis para casa 1,02% 

9 – Equipamentos esportivos 1,31% 

10 – Sapataria 1,45% 

Tabela 3: 10 Maiores Perdas por Categoria nos EUA 
Fonte: University of Florida (2009) 

 

 

 

1- Óticas 2,24% 

2 – Vestuário para crianças 2,20% 

3 – Lojas de desconto 2,10% 

4 – Vestuário para mulheres 2,10% 

5 – Vestuário p/ homens e 

mulheres 

2,00% 

6 – Hobies e artes 2,00% 

7 – Acessórios especializados 1,50% 

8 – Lojas de departamento 1,50% 

Tabela 4: 08 Menores perdas por categoria nos EUA 
Fonte: University of Florida (2009) 

 

 

O gráfico 11, mostra os níveis de perda dos EUA em relação ao Brasil. 

Percebe-se que os EUA estão com uma tendência de queda dos índices, enquanto 

o Brasil caminha na direção oposta. De acordo com a ABRAS (2009), um dos 

fatores que contribuem para o Brasil apresentar índices maiores do que os dos EUA 

e o fato do Brasil levar em consideração a QO na apuração da PT. Ainda segundo a 

ABRAS (2009), os EUA adotam a PP como estratégias para elevar os resultados no 

varejo a décadas, enquanto que no Brasil a PP é relativamente nova. 
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Gráfico 11: Índice de perdas média do varejo: Brasil “versus” EUA 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 

3.3 PERDAS NO BRASIL 

 

 

 Os índices de perdas no Brasil são apresentados pela ABRAS em parceria com 

outras instituições, que anualmente realizam e divulgam pesquisa de perdas. A 

avaliação da ABRAS é de extrema importância para estudos e pesquisas referentes 

à perdas, uma vez que antes disto não existia nenhum relatório que de forma ampla 

e clara divulgasse estes índices, ficando os estudiosos da área reféns de 

informações isoladas fornecidas por alguma empresas através de periódicos. Estes 

relatórios isolados não obedeciam a nenhuma padronização ou metodologia 

específica, dificultando ainda mais a consolidação da informação. Uma das maiores 

contribuições da avaliação foi a de, justamente, padronizar a metodologia de 

pesquisa e divulgação dos dados. A partir deste ponto as empresas passaram a 

responder a um modelo único de avaliação dos índices perdas, diferindo apenas nas 

particularidades pertinentes a cada empresa. 

 Este trabalho é baseado no modelo de avaliação da ABRAS, que 

diferentemente do NRSS, além de levar em consideração as perdas desconhecidas 

também considera as quebras operacionais. 

 A última pesquisa divulgada pela ABRAS foi a 9ª Avaliação de Perdas do 

Varejo Brasileiro, realizada com dados do ano de 2008 e divulgada no ano de 2009. 
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3.3.1 Características da Amostra 

 

 

 A amostra para a pesquisa da 9ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro foi 

realizada em 77 empresas, sendo elas compostas por atacado, eletro/eletrônicos, 

drogarias, material de construção, vestiário e supermercado, totalizando 3.109 lojas. 

O faturamento destas empresas no ano de 2008 foi de R$ 66,6 bilhões, R$ 17 

bilhões a mais do que em 2007, quando foram pesquisadas 47 empresas. 

  

Seguimento Atacado 
Eletro 

eletrônico 
Drogaria 

Material de 

construção 
Vestiário 

Super 

mercado 
Total 

Nº empresas 3 4 8 5 8 51 77 

Nº 

colaboradores 

11.367 9.237 14.067 7.924 11.105 210.584 264.284 

Área total 

venda M² 

364.415 264.702 70.427 325.752 247.359 3.384.460 4.657.115 

Nº check-outs 1.136 1.439 2.125 535 19.226 24.186 48.647 

Nº lojas 87 386 857 71 260 1.448 1.109 

Nº CDs 3 15 11 10 6 101 146 

Receita oper. 

Bruta 2008 R$ 

(milhões 

6.537,23 2.812,53 3.259,23 2.742,24 2.153,82 49.108,87 66.613,92 

Tabela 5: Características da amostra 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 

3.3.1.1 Características do Setor Supermercadista 

 

 

Amostra do setor supermercadista é a mais representativa do varejo brasileiro 

com 46,8% do faturamento bruto das empresas incluídas no ranking da Associação 

Brasileira de Supermercados – ABRAS. 
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 2006 2007 2008 

Nº de empresas 29 28 51 

Quantidade de Lojas 1.699 1.193 1.448 

Receita Operac. Bruta R$ 

40.197.161,00 

R$ 

41.749.464,00 

R$ 49.108.874,00 

Área total venda m² 2.148.213 3.416.628 3.384.460 

Nº de Check-outs 23.720 25.010 24.186 

Quantidade CD / Depósito 59 67 101 

Tabela 6: Características da amostra de supermercados 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 A pesquisa de 2008 mostrou um crescimento significativo no número de lojas 

pesquisadas no sul, passando de 15% para 32,6%, justificado pelo aumento de lojas 

pesquisadas no setor de drogarias. Em compensação, o número de lojas na região 

sudeste passou a representar 45,2%, enquanto que em 2007, representava 63%. 

Percebe-se uma participação discreta do nordeste nos números de lojas 

pesquisadas, Já quando se trata do número de CDs, o nordeste tem um destaque 

maior do que o representado pelo número de lojas, com 17,8% de participação. 

Atribuí-se a construção de CDs na região nordeste à política de expansão das 

empresas varejistas.  

 

32,60%

8,40%

11,10%2,70%

45,20%

Sul Norte Nordeste Centro-oeste Sudeste

 
Gráfico 12: Distribuição geográfica das perdas no Brasil 
Fonte: ABRAS (2009). 
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3.3.2 Resultados Gerais da Pesquisa ABRAS em 2009 

 

 

3.3.2.1 Índices de Perda Total no Brasil 

 

 

 A pesquisa apurou que 68% das empresas entrevistadas possuem área de 

prevenção de perdas estruturada. Já no seguimento de supermercados esse 

percentual é maior, chegando a 74,5%. 

 Percebe-se uma tendência de crescimento nos índices de perda total do varejo 

brasileiro. No ano de 2008 o seguimento dos supermercados teve índices de perdas 

superiores aos índices do varejo compreendidos entre os anos de 2002 e 2008, 

ficando com 2,36% de perda total.  

   

1,96%

1,72% 1,68% 1,74%
1,86%

1,99% 2,05%

2,36%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

*2002 *2003 *2004 *2005 *2006 *2007 *2008 Média
superm.

 
Gráfico 13: Média da perda Brasil “versus” média dos supermercados 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 Os índices de perda total dos supermercados têm seguido uma tendência de 

aumento nas últimas 05 avaliações da ABRAS. As vulnerabilidades dos 

supermercados são maiores do que os outros seguimentos em decorrência das 

particularidades do negócio. Uma destas particularidades diz respeito aos setores de 

perecíveis, que em decorrência do curto prazo de validade, da fragilidade dos 

produtos e do constante manuseio por clientes e colaboradores acabam 

aumentando os índices de quebra operacional. 
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Gráfico 14: Evolução dos índices de perda total dos supermercados no Brasil 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 As causas das perdas do varejo em geral apresentam uma quebra operacional 

de 40,3%, enquanto a quebra operacional dos supermercados tem o índice de 

46,44%. Esta diferença se explica pelo fato de os supermercados terem em seus 

mix de produtos uma grande variedade de produtos perecíveis, como frutas, 

verduras, legumes, peixaria, açougue e salsicharia. 

 
Causas  Varejo Supermercados 

Quebra Operacional 40,3% 46,44% 

Outros ajustes 1,7% 1,09% 

Furto externo 19,2% 17,97% 

Furto Interno 18,9% 17,45% 

Erros Administrativos 14,0% 11,28% 

Fraude de 

fornecedores 

5,8% 5,76% 

Tabela 7: Causas das perdas totais 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

O gráfico 15 Chama atenção peloo índice de lojas que apuram suas Perdas 

Totais por estimativa. No caso das perdas é mais difícil identificar quais foram os 

motivos que causaram tais perdas, pois os registros só podem ser feitos quando 

existe o flagra da situação geradora da perda. Já no caso da quebra operacional, os 

índices partem dos registros do que está sendo descartado. 
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Gráfico 15: Método utilizado para apuração de perdas totais em supermercados 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

Os investimentos em prevenção de perdas pelos varejistas são de 0,63% do 

faturamento líquido, enquanto os supermercados investem 0,66% do faturamento 

líquido. 

 

0,63%

0,66%

0,62%

0,62%

0,63%

0,63%

0,64%

0,64%

0,65%

0,65%

0,66%

0,66%

0,67%

Varejo brasileiro Supermercados

 
Gráfico 16: Investimento em prevenção de perdas sob faturamento líquido. 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

Com a descoberta da importância do combate as perdas, muitos varejistas 

passaram a adotar equipes permanentes de prevenção de perdas. No varejo 

brasileiro 68,8% tem equipes permanentes de PP e nos supermercados o índice é 

de 76,5%. Os maiores investimentos dos supermercados está na contratação de 

recursos humanos com 78,6% dos investimentos, os equipamentos ficaram com 

7,4%, equipe terceirizada com 11,8%, serviços terceirizados 2% e consultoria 0,2%. 
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3.3.2.2 Quebra Operacional 

 

 

 Na pesquisa de 2009 a quebra seguiu a tendência de queda dos índices, ainda 

sim apresentando um índice bastante significativo em relação as perdas com 44,5% 

da perda total. É importante chamar a atenção para o fato das quebras serem 

identificadas e que suas ações corretivas são facilitadas pelo conhecimento do fator 

gerador da quebra. 

47,10%

49,10%

45,90%

44,50%

42,00%

43,00%

44,00%

45,00%

46,00%

47,00%
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50,00%

2005. 2006. 2007. 2008.

 
Gráfico 17: Tendências dos índices de quebra operacional em relação às perdas 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 As principais causas das quebras operacionais no varejo são os produtos 

danificados por clientes, produtos danificados por colaboradores, produtos com 

validade vencida. O vencimento de produtos é conseqüência de um planejamento de 

compras errado ou de erros nos processos de armazenamento.  
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Produtos danificados 
por clientes; 27,90%

Produtos danificados 
por colaboradores; 

21,60%

Produtos com 
validade vencida; 

34,70%

Outros; 15,90%

 
Gráfico 18: Causas da quebra operacional do varejo brasileiro 
Fonte: ABRAS (2009) 

 

 

3.3.2.3 Perdas 

 

 

 As perdas desconhecidas no varejo brasileiro apresentam o índice de 59,70%, 

enquanto os supermercados têm um índice de perda de 53,56%. As causas que 

mais contribuem para as perdas desconhecidas são os furtos internos e externos. 

 
Causas Varejo Brasileiro Supermercados 

Furto Interno 18,9% 17,45% 
Furto Externo 19,2% 17,97% 
Erros Administrativos 14% 11,28% 
Fraudes de 
Fornecedores 

5,8% 5,76% 

Outros ajustes 1,7% 1,09% 
Tabela 8: Causas das Perdas Desconhecidas 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 Ao contrário dos índices de perda total que apresentaram tendência de 

crescimento, as perdas com perecíveis têm se mostrado estáveis. 
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Gráfico 19: Perda de perecíveis em supermercados 
Fonte: ABRAS (2009). 

  

 Quando se trata de perda financeira, o maior problema diz respeito às fraudes 

com cartão, que representa 0,042% do faturamento líquido, seguidas das fraudes 

com cheque que ficam bem próximas com 0,031%. Nos supermercados essas 

perdas com cheque e cartão são ainda maiores, conforme tabela 9. 

 

 

Modalidade de perda % sobre faturamento 
líquido 

Participação varejo 
Brasil 

Participação em 
supermercados 

Diferença de Caixa 0,010% 16,6% 10,40% 

Fraude com Cheque 0,031% 39,2% 40,51% 

Fraude com Cartão 0,042% 44,2% 49,9% 

Tabela 9: Índice de perda financeira sobre faturamento líquido 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 O acompanhamento dos produtos mais furtados é importante para definição 

pelos varejistas de quais são seus Produtos de Alto Risco – PAR. 

 

Setor 1º 2º 3º 
ATACADO Gomas de mascar Azeite Baterias 
ELETRODOMÉSTICO Aparelho Celular Aparelhos DVDs CDs e DVDs 
DROGARIA Aparelho e lâmina de 

barbear 
Desodorante Analgésico 

MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO 

Fios e cabos elétricos Válvulas Tinta 

VESTUÁRIO Tênis Camisas de times de 
futebol 

Meia 

Tabela 10: produtos mais furtados 
Fonte: ABRAS (2009). 
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 A pesquisa concluiu que 11,80% dos varejistas não oferecem um tratamento 

diferenciado para os PARs, contra 88,20% que oferecem. Os Produtos de Alto Risco 

podem ter tratamento diferenciado seguinte forma: 

• Conferência de 100% dos produtos; 

• Armazenagem em áreas segregadas; 

• Inventários rotativos periódico; 

• Exposição em locais mais vigiados ou segregados; 

• Maior atenção dos colaboradores da prevenção de risco; 

• Uso de alarmes, cabos, correntes, cintas, caixas de policarbonato e 

outros materiais de proteção. 

 A falta de um tratamento especial para PAR certamente se transformam em 

perdas para os varejistas. 
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41,20%
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Gráfico 20: Soluções adotadas para produtos de alto risco em supermercados 
Fonte: ABRAS (2009). 

 

 

3.3.2.4 Perdas no Nordeste e em Natal 

 

 

 Empresas locais não fornecem seus índices de perda por considerar esta 

informação estratégica. Ainda sim, foi possível pesquisar o índice de perda de uma 
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empresa. O Carrefour, grupo varejistas presente em alguns estados do nordeste, 

com duas lojas em Natal, teve os seguintes índices de perda total (CARREFOUR, 

2010): 

• Carrefour Nordeste – 2,27%; 

• Carrefour Natal -1,50% 
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4  METODOLOGIA DA PESQUISA 

   

 

4.1 FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

 Definidos os objetivos e o problema da pesquisa, buscou-se realizar uma 

embasada pesquisa bibliográfica para servir de subsídio na construção do 

referencial teórico. Em seguida foi definido o estudo de caso e elaborado o 

questionário e o roteiro de entrevista, o qual foi usado para levantamento de dados e 

serviu de subsídio para as observações do pesquisador. A luz das teorias e 

conceitos disponíveis sobre prevenção de perdas foi possível uma análise mais 

acurada dos dados levantados, chegando a resultados satisfatórios, mencionados 

nas conclusões e recomendações para estudos futuros. O fluxograma da 

metodologia da pesquisa ilustra os caminhos seguidos para se atingir os objetivos 

propostos de forma coesa. 

 

 
Figura 18: Fluxograma da metodologia da pesquisa 
Fonte: O autor (2009) 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 Para execução desse trabalho foi realizado um estudo de caso com objetivos 

gerais descritivo/exploratório, quantitativos, onde se analisou os procedimentos de 

gestão no varejo em um pequeno grupo de varejista, buscando quantificar e 

descrever os níveis de uso e conhecimento de procedimentos referentes a 

prevenção de perdas.  

 Este trabalho assume caráter descritivo por expor as características do grupo 

de lojistas pesquisados e estabelecer relações entre o resultado da pesquisa 

bibliográfica o uso de técnicas de prevenção de perdas pelos lojistas.  De acordo 

com Gil (1999), pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre as variáveis. O trabalho também assume caráter exploratório por se 

tratar de uma pesquisa que procura se aproximar o máximo possível da realidade do 

grupo de lojas pesquisado.  Para Gil (1999), pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis. Ainda segundo Gil (1999), pesquisas exploratórias 

geralmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de casos. 

 Segundo Gil (1996), o método do estudo de caso, quando realizado de forma 

profunda, pode ser considerado representativo para outros casos semelhantes.   

 As características do grupo estudado são muito semelhantes à de outros 

varejistas do ramo localizados na grande Natal, podendo o resultado desta pesquisa 

ser usado como base para compreensão da realidade de outros varejistas.  Gil 

(1999) aponta como propósito dos estudos de caso: 

a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão 

claramente definidos; 

b) Descrever situação do contexto em que está sendo feita 

determinada investigação; e 
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c) Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em 

situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 

levantamentos e experimentos. 

 

 Em função da natureza aplicada desta pesquisa, será possível conhecer 

fragilidades do grupo de lojas, permitindo o estudo de soluções práticas para os 

problemas encontrados. Espera-se contribuir para a ciência expondo a realidade do 

objeto estudado, que utiliza, quando utiliza, técnicas e soluções desenvolvidas sob 

medida para empresas com porte, formato, condições financeiras e nível de gestão 

bem mais desenvolvida do que as do grupo de lojistas pesquisado. De acordo com 

Silva (2001), a pesquisa aplicada, tem como objetivo maior a geração de 

conhecimento que possam ser aplicados na prática, buscando a solução de 

problemas específicos. Envolve realidades e interesses mais localizados.   

O estudo traduz em números absolutos o grau de uso das técnicas de 

prevenção de perda, tendo uma forma de abordagem quantitativa. Para Silva (2001) 

pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser medido, o que significa traduzir 

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso 

de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, desvio-

padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.). A pesquisa também 

qualitativa  

O objetivo central deste projeto é classificar as empresas pesquisadas quanto a 

uso de técnicas de PP. A classificação é realizada através do levantamento de 

técnicas e procedimentos adotados pelo grupo de lojistas em relação às melhores 

técnicas de PP.  

 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

 A coleta de dados foi realizada no período de setembro a dezembro de 2009, 

através da aplicação de questionário, da observação direta do pesquisador e de 

entrevistas com os proprietários e gestores das lojas. O questionário foi aplicado 

pelo próprio pesquisador para evitar dúvidas ou falhas na interpretação das 

questões.  
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 O questionário aplicado foi elaborado com base nas competências necessárias 

para que um varejista do segmento de supermercado possa prevenir perdas. As 

competências seguem o ciclo de vida do produto no varejo supermercadista, onde 

são descritos os processos relativos a geração e prevenção de perdas, uma vez 

que, o objetivo central deste projeto é de diagnosticar os procedimentos adotados 

pelo grupo de lojistas e cruzar com a sua realidade para em seguida classificar as 

empresas quanto ao uso de técnicas de prevenção de perdas. Pretende-se através 

desse cruzamento descrever os fenômenos que ocorrem na gestão das perdas. 

 O estudo de caso foi realizado nas 16 lojas que compõem o Grupo “Parceiros 

da Economia”. Para tanto, foi usado um formulário com 52 perguntas, sendo 5 

perguntas mistas, 25 perguntas dicotômicas, 15 perguntas abertas, 8 questões de 

múltipla escolha  e 03 questões serão de observação direta do pesquisador.  

Questionário foi dividido pelos seguintes grupos de perguntas: 

 

- A primeira parte do questionário tem como objetivo coletar dados sobre a as 

lojas e seus gestores; 

- As de questões de 1 a 7 foram elaboradas com o objetivo de identificar o uso de 

estratégias, planejamento e ferramenta de compras; 

- As questões de 8 e 9 foram elaboradas com objetivo de identificar a política de 

preço de venda e de quais ferramentas são utilizadas pelos lojistas para 

conhecer seus níveis de venda; 

- As questões de 10 a 13 foram elaboradas com o objetivo de identificar quais e 

como os processos de conferência de produtos são utilizados pelos lojistas; 

- As questões de 14 a 22 foram elaboradas com o objetivo de identificar os 

processos e critérios de organização, controle de temperatura dos estoques; 

- As questões de 23 a 28 foram elaboradas com o objetivo de identificar as 

técnicas de exposição de produtos usadas pelos lojistas, abordando quantidades 

expostas, layout de loja, critérios de escolha de novos produtos para compor o 

mix de produtos e controle de temperatura nas áreas de exposição; 

- As questões de 29 a 34 foram elaboradas com o objetivo de identificar o uso e 

conhecimento de técnicas de combate às perdas desconhecidas, abordando o 

uso de ferramentas de monitoramento de perdas, cuidados especiais com 

produtos de alto-risco e nível de conhecimento de perdas desconhecidas pelos 

lojistas; 
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- As questões de 35 a 39 foram elaboradas com o objetivo de identificar o uso de 

técnicas de controle de perdas nos caixas, focando especialmente nos 

processos de fechamento de caixa; 

- As questões de 40 a 43 foram elaboradas com o objetivo de checar o 

conhecimento e uso dos procedimentos de registro de quebra operacional; 

- As questões de 44 a 49 foram elaboradas com o objetivo de identificar se são 

realizados inventários periódicos, como e com que periodicidade eles são 

realizados; 

- As questões de 50 a 52 são de observação direta do pesquisador. Tem como 

objetivo checar questões relativas ao uso de ferramentas, processos e 

condições de armazenamento e exposição de produtos. Serviu ainda, para 

identificar comportamento dos gestores e funcionários quanto a situações 

geradoras perda. 

 O formulário aplicado neste trabalho se encontra disponível no apêndice “A”. 

Silva (2001) relata que, formulário é uma coleção de questões e anotadas por um 

entrevistador numa situação face a face com o objeto de pesquisa. A coleta de 

dados estará relacionada com o problema, a hipótese ou os pressupostos da 

pesquisa e objetiva obter elementos para que os objetivos propostos na pesquisa 

possam ser alcançados. 

 O mix de tipos de perguntas está sendo usado como estratégia pelo 

pesquisador para assegurar que as informações colhidas irão retratar a realidade do 

objeto estudado. Rodrigues (2005) define as perguntas da seguinte forma: 

- As perguntas abertas são aquelas que permitem ao informante responder 

livremente, usando linguagem própria; 

- As perguntas fechadas são aquelas em que o informante deve responder a 

pergunta através de respostas pré-definidas. Perguntas fechadas podem ser: 

  - dicotômicas (admitem só duas respostas); 

  - tricotômicas (admitem só três respostas); 

  - múltipla escolha (apresenta uma série de possíveis respostas); 

- As perguntas mistas são a combinação de perguntas fachadas e abertas. 

Elas podem ser utilizadas nos casos em que se deseja obter uma justificativa, 

contribuição ou parecer do informante, além da resposta fechada padrão. 
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Como auxílio ao pesquisador, foi realizado pesquisa bibliográfica com material 

já publicado sobre o tema, onde o estado da arte será apresentado. De acordo com 

Gil (2009) pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído, principalmente, de livros e artigos científicos.  De acordo com Rodrigues 

(2005), a pesquisa bibliográfica leva em consideração material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e, atualmente, e 

acrescenta o material disponibilizado na Internet. 

 .A descrição dos níveis de conhecimento e uso de técnicas de prevenção de 

perdas e a conseqüente classificação das empresas quanto ao uso de técnicas de 

PP, servirão como base para análise de problemas e proposição de soluções 

futuras. Segundo Gil (2009), o processo de análise e interpretação é fundamental 

iterativo, pois o pesquisador elabora pouco a pouco com uma explicação lógica do 

fenômeno ou da situação estudada, examinando as unidades de sentido, as inter-

relações entre essas unidades e entre as categorias em que elas se encontram 

reunidas. 

 

 

4.4 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

 No processo de escolha dos sujeitos da pesquisa ou do universo a ser 

pesquisado foi levado em consideração a grande similaridade que as lojas do grupo 

têm entre si, assim como os demais concorrentes do mesmo porte na cidade de 

Natal. Já com relação a escolha da amostra foram levados em consideração os dois 

grandes grupos fundamentais da amostragem: Amostragem probabilística e não-

probabilísticas. Para esta pesquisa foi escolhida uma amostragem não-

probabilística. Para Marconi e Lakatos, (1996), existem quatro formas de se escolher 

os sujeitos de uma pesquisa não-probabilística: 

• Intencional: quando o pesquisador escolhe os casos que acredita 

serem importantes quanto à contribuição a ser dada à pesquisa; 

• Por “júris”: quando se deseja obter informações detalhadas, durante 

certo espaço de tempo, sobre questões particulares; 

• Por tipicidade; quando se utiliza um subgrupo que seja típico em 

relação à população como um todo; 
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• Levantamentos de mercado. 

Neste trabalho procurou-se escolher o sujeito da pesquisa utilizando duas 

formas: 

• Por “juris”, por se tratar de uma pesquisa que detalha um grupo de 

lojas em um dado período, sobre um assunto específico: perdas no 

varejo; 

• Por tipicidade, por acreditar que o grupo de lojistas pesquisados tem 

características muito parecidas entre si, bem como, com a maioria dos 

supermercados localizados na mesma região, representando bem a 

população como um todo. Em virtude da similaridade dos 

supermercados, o modelo de classificação poderá ser aplicado à 

maioria dos supermercados localizados na região; 

O universo da pesquisa é composto por 16 lojas, quatorze delas localizadas em 

Natal, uma em Parnamirim e uma em Ceará Mirim, todas pertencentes à mesma 

associação, todas com características em comuns. O Universo ou população é um 

conjunto definido de elementos que possuem determinadas características (GIL, 

1999). 

 A amostra da pesquisa é de 100% do Universo. Ainda de acordo com Gil 

(1999), para que uma amostra represente com fidedignidade as características do 

universo, deve ser composta por um número suficiente de casos. 

 

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

 

 Para elaboração deste trabalho foram desenvolvidas três técnicas de coleta de 

dados: observação, pesquisa bibliográfica e aplicação de questionário. 

 A primeira fase da coleta de dado, realizada entre os meses de junho e 

dezembro de 2009, foi a pesquisa bibliográfica para dar subsídio a elaboração do 

questionário e elaboração do relatório. Na pesquisa bibliográfica, os dados foram 

coletados de livros, trabalhos científicos, periódicos, jornais, relatórios, estudos, 

literaturas especializadas, de endereços eletrônicos e outros pertinentes ao objeto 

da pesquisa. Nesta etapa o grande desafio consistiu em encontrar fontes capazes 

de fornecer as respostas necessárias para elaboração do trabalho.  
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A segunda fase da coleta de dados foi realizada através de uma pesquisa de 

campo nas lojas. Para realização da coleta de dados, através da aplicação do 

questionário junto aos proprietários e gestores, foi realizada uma visita a cada loja 

durante o horário de funcionamento. Cada visita tinha um tempo médio de quatro 

horas de duração. O tempo médio de visita dependia da disponibilidade dos 

gestores das lojas, que tiveram suas rotinas e tempo disponível respeitados. Nos 

dias de aplicação de questionário o pesquisador destinava em média três horas com 

conversa informal com os colaboradores para obtenção de informações 

complementares. 

A terceira fase da coleta de dados foi feita através da observação do 

pesquisador, que aconteceu através de visitas anteriores a aplicação do questionário 

e, particularmente, durante os dias de aplicação do questionário e das conversas 

informais com os colaboradores. A presença do pesquisador ou a vontade de 

responder o questionário de forma “politicamente correta” poderia interferir nas 

respostas dos entrevistados, podendo disfarçar alguns pontos imprescindíveis para 

obtenção de resultados mais acurados. Sendo assim, o pesquisador procurou fazer 

uma observação simples dos fenômenos ocorridos nas lojas durante o período da 

pesquisa, com o objetivo de comprovar as respostas obtidas pelo questionário ou de 

identificar algum ponto não abordado pelo questionário, sem causar maiores 

constrangimentos para os entrevistados.  

Em seguida os dados coletados foram organizados e tabulados a fim de 

permitir uma análise mais completa dos processos estudados. 
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4.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

As limitações e dificuldades do estudo foram os seguintes:  

 

 

1 - Dificuldade quanto à coleta e tratamento dos dados: 

a. Poucas empresas têm programas de prevenção de perdas 

implantados, particularmente as pequenas e médias, o que dificulta 

a coleta de índices e das melhores práticas de PP; 

b. São poucas as empresas que conhecem as técnicas de PP e 

medem suas perdas. As empresas que medem perdas em Natal 

não divulgam seus índices, pois reconhecem neles uma informação 

estratégica; 

c. Existem poucos estudos sobre técnicas de PP no Brasil, 

consequentemente, existe pouca divulgação das técnicas de PP, o 

que existe em quantidades são análises dos índices de perdas dos 

índices apurados pela avaliação de perdas promovida pela ABRAS. 

As informações encontradas são provenientes de livros de 

engenharia da produção, de logística e de artigos publicados. Livros 

especializados em varejo supermercadista pouco abordam técnicas 

de PP. Os livros que abordam o assunto, além de ter poucas 

informações, as abordam de forma superficial. Em pesquisa 

realizada nos anais do Simpósio de Engenharia da Produção – 

SIMPEP, entre os anos de 2006 a 2009 não foi encontrado nenhum 

trabalho relacionado à PP. Já na pesquisa realizada no domínio 

público da Coordenação de Apoio de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES, foram encontrados apenas dois trabalhos relacionados ao 

tema PP; 

d. A pesquisa de PP no Brasil fica limitada a informações oferecidas 

pelas avaliações realizadas pela ABRAS. 

 

2 - Do ponto de vista metodológico as dificuldades encontradas foram as seguintes: 
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a. A própria característica do estudo de caso. Yin (1981 apud Gil, 1999, 

p.73) ressalta os preconceitos contra os estudos de caso:  

1. Falta de rigor metodológico. Diferentemente do que 

ocorre com os experimentos e levantamentos, para a 

realização de estudos de caso não são definidos 

procedimentos metodológicos rígidos. Por esta razão são 

freqüentes os vieses nos estudos de casos, os quais acabam 

comprometendo a qualidade dos seus resultados; 

2. Dificuldade de generalização. A análise de um único ou 

mesmo de múltiplos casos fornece uma base muito frágil para 

a generalização. 

3. Tempo destinado à pesquisa. Alega-se que estudos de 

caso demandam muito tempo para ser realizados e que 

frequentemente seus resultados tornam-se pouco consistentes. 

 

As dificuldades foram contornadas com a adoção de procedimentos 

metodológicos mais rígidos do que os normalmente utilizados em 

estudos de caso. Para a qualidade dos resultados não ficar 

comprometida foram cruzados os dados colhidos das empresas com 

base teórica apresentada; 

b. Dificuldades inerentes a pesquisas descritivas, que consiste em 

explicar relações entre as variáveis estudadas; 

c. No questionário existem 15 perguntas abertas, provocando 

respostas múltiplas para as questões, o que dificulta seu julgamento e 

quantificação. 

 

3 - Limitações causadas por particularidades do grupo de lojas escolhidas como 

objeto de pesquisa: 

a. Desconhecimento dos gestores das lojas da importância das 

técnicas de prevenção de perdas; 

b. Demasiado apego dos gestores às suas próprias experiências e ao 

empirismo. Demonstram pouco entusiasmo sobre o assunto, apesar de 

reconhecerem a necessidade da realização da pesquisa; 
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c. Relato de outras dificuldades enfrentadas pelos lojistas durante a 

aplicação do questionário, desviando o foco e a concentração da 

pesquisa. 

 

Por outro lado, o fato do pesquisador já ter realizado trabalhos no passado 

nas lojas do grupo facilitou bastante a realização pesquisa. Outros fatores que 

facilitaram a pesquisa foram os níveis de confiança que os lojistas depositaram no 

pesquisador, a experiência teórica e prática do pesquisador na área pesquisada e o 

fato do pesquisador conhecer bem a realidade de lojas semelhantes às lojas objeto 

da pesquisa. 

 

 

4.7 HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

 

 

O Grupo de empresas pesquisadas neste trabalho, conhecido como Grupo 

Parceiros da Economia, surgiu em agosto de 2003, quando seu fundador, 

preocupado com as dificuldades que se apresentavam para seu pequeno 

supermercado, teve a idéia de se reunir com outros três supermercadistas para 

tentar encontrar soluções para seus negócios. Apesar da iniciativa e do pioneirismo 

dos lojistas, muitos desafios tiveram de ser enfrentados, a começar pelo 

desconhecimento total do que seria necessário para criação e formalização do 

grupo. Foram durante as várias reuniões que precederam a criação do Grupo que 

surgiram novos questionamentos e desafios. Desta forma, os empresários 

perceberam que não eram detentores dos conhecimentos necessários para 

implementar as melhorias imaginadas e que para tanto seria necessária a ajuda 

terceiros. Assim, foi procurado o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa – 

SEBRAE para aconselhamento e formalização da parceria. No SEBRAE eles foram 

enquadrados no Projeto Empreender, onde desenvolveram regimento próprio e 

formalizaram a Rede. O Projeto Empreender do SEBRAE consiste na promoção do 

associativismo e no desenvolvimento empresarial através da organização de Micro e 

Pequenas Empresas – MPEs.  

Com o acolhimento dos lojistas pelo projeto Empreender, a associação dos 

lojistas passou a chamar a atenção de outros varejistas da Região Norte da cidade 
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de Natal, que acabaram se juntando ao Grupo, enquanto outros que tinham o perfil 

desejado, foram convidados a fazer parte do Grupo. Com o crescimento do número 

de lojistas na parceria, o SEBRAE passou a implementar algumas melhorias nas 

lojas, como a criação e padronização de uma logomarca para o Grupo, treinando os 

empresários para realizar compras em conjunto, aumentando seu poder de 

barganha junto aos fornecedores, realizou treinamentos de negociação, noções 

básicas de gestão estratégica, atendimento ao cliente, gestão de estoques, 

financeira, além de estudo e mudança de layout para todas as lojas do Grupo, entre 

outras ações. Um dos principais desafios durante a criação do grupo foi o de realizar 

compras em conjunto e a padronização das lojas. Foi durante o estudo e 

implementação do layout nas lojas que foi constatado a necessidade de avaliação 

dos níveis de conhecimentos e aplicação das técnicas de gestão, em particular, das 

técnicas de prevenção de perdas no varejo.  

 O histórico dos lojistas aponta para deficiências no conhecimento e uso de 

técnicas de gestão, uma vez que o grupo oscilou bastante desde a data de sua 

criação. No auge de sua formação chegou a ter 25 membros. Entretanto, hoje, em 

razão das dificuldades, o grupo só conta com 16 lojistas que dão sinais de cansaço 

nas suas atividades comerciais. O desafio é vencer as dificuldades financeiras. 

 

 

Perfil Nº 
abs. 

1 - Formação dos Entrevistados 16 
1º grau  2 
2º grau completo 9 
Superior completo 2 
Superior incompleto 3 
Pós-graduação 0 
2 – Sexo do respondente 16 
Masculino 14 
Feminino 2 
3 – Qual o seu cargo na empresa? 16 
Gerente 3 
Proprietário / gerente 13 
4 – Faixa etária dos gestores 16 
25 – 35 anos 2 
36 – 45 anos 12 
46 – 56 anos 2 
5 – Tempo de trabalho dos gestores / 
proprietários em supermercados 

16 

1 – 5 anos 1 
6 – 10 anos 6 
11 – 15 anos 6 
16 – 20 anos 3 

Tabela 11: Perfil dos Entrevistados 
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Fonte: O autor (2009) 
 

1 – Localização das lojas 16 

Zona Norte de Natal RN 14 

Ceará Mirim – RN (Praia de Muriú) 1 

Parnamirim – RM 1 

Tabela 12: Localização das lojas 
Fonte: O autor (2009) 
 

 

1 - Tempo de funcionamento das lojas 16 
1 – ano 1 
7 – anos 1 
8 – anos 2 
10 – anos 3 
12 – anos 3 
13 – anos 1 
14 – anos 1 
15 – anos 1 
19 – anos 1 
20 – anos 2 

Tabela 13: Tempo de funcionamento das lojas 
Fonte: O autor (2009) 

 

  

As empresas pesquisadas têm entre 1 e 20 anos de funcionamento, com uma 

média de 12 anos de funcionamento. O número de funcionários variam entre 3 e 14, 

com uma média de 08 funcionários por loja.  

 

 

 

1 – número de funcionários Lojas Total 
Funcionários  

3 – funcionários 3 9 
5 – funcionários 2 10 
7 – funcionários 2 14 
9 – funcionários 1 9 
10 – funcionários 4 40 
12 – funcionários 2 24 
13 – funcionários 1 13 
14 – funcionários 1 14 

TOTAL 16 133 
Tabela 14: Número de funcionários por Loja 
Fonte: O autor (2009) 

 
 
 

 

 

 



 

 

114

• Particularidades das lojas/lojistas: 

 

o Não existe um modelo único de gestão para as lojas, ficando os 

gestores livres para adotar o modelo que lhe é conveniente; 

o Os lojistas são resistentes a mudanças;  

o As lojas têm diferenças em sua estrutura: espaços físicos, capacidade 

de exposição e venda de produtos; 

o Pouco domínio das técnicas de gestão do varejo (geralmente as ações 

realizadas nas lojas são baseadas no empirismo); 

o Alguns lojistas possuem as tecnologias de informação para gestão de 

estoque e não as utiliza. Alguns ainda não aderiram às tecnologias da 

informação; 

o Os lojistas cresceram na informalidade e hoje encontram dificuldade 

para se ajustar às exigências tributárias. 

 

• Cenário das lojas: 

 

o As lojas estão localizadas em uma região com público alvo inserido nas 

classes C e D. Este público está cada vez mais bem informado e 

exigente; 

o Divide mercado com grandes varejistas e com novos entrantes. A Zona 

Norte de Natal tem hoje 6 mil estabelecimentos, 90% deles no 

segmento de comércio e serviços, dos quais, 55% são mercadinhos e 

mercearias (SEBRAE, 2010) . 

o As 13 lojas localizadas na zona norte de Natal passaram a sofrer com 

a concorrência de grandes varejistas: Lojas Americanas, Carrefour, 

Nordestão, C&A, Atacadão; 

o Diminuição do grau de informalidade das empresas em decorrência do 

aumento da eficiência do fisco. 

 

 

 

 

 



 

 

115

4.8 VARIÁVEIS DA PESQUISA 

 

 

 A luz do referencial teórico construiu-se as seguintes variáveis de pesquisa, 

conforme indicado na figura 19: 

 
Figura 19: Fluxograma das variáveis da pesquisa 
Fonte: O autor (2009) 

 

 

O questionário foi elaborado à luz dos conceitos de PP, de forma tal que o 

seu resultado pudesse servir de subsídio para explicitar os aspectos relevantes da 

análise da pesquisa e dos objetivos específicos da pesquisa.  

 Para elaborar o questionário aplicado foi necessário recorrer aos conceitos e 

técnicas de PP. Esta relação também ocorre no inverso, onde para analisar os 

resultados alcançados também foi necessário usar como balizador as técnicas de 

PP. Se a descrição das técnicas explica o que significa PP e a pesquisa de campo 

faz um diagnóstico do uso das técnicas pelas lojas, os índices servem para mostrar 

o impacto financeiro que a perdas provocam nos varejistas e para enfatizar a 

importância de sua prevenção. A identificação dos processos que influenciam as 

perdas serve para mostrar como as perdas ocorrem. A análise do uso das técnicas 
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de PP, através da quantificação dos resultados da pesquisa, serve para classificar 

as empresas. 

 O quadro 05 correlaciona os objetivos específicos e gerais com as variáveis da 

pesquisa: 
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Quadro 5: Variáveis e indicadores da Pesquisa (aspectos observáveis) 
Fonte: O autor (2009). 

 
 
 
 

Objetivo Geral: 

 Criar um modelo de classificação para empresas supermercadistas quanto ao uso de técnicas de 
prevenção de perdas, baseado na realidade do Grupo Parceiros da Economia. 

Base metodológica: 

Descritiva/exploratória 
Quantitativa 

Objetivos específicos: Variáveis: Indicadores de sucesso / Resultados 
esperados 

Questões do instrumento 
de pesquisa/ Fontes 

Identificar práticas presentes 

(intencionais ou não) de Prevenção de 

Perdas nas lojas do grupo pesquisado 

Praticas de PP usadas 

pelos entrevistados. 

Identificação e quantificação do uso ou não de 

técnicas (conscientes ou não) de PP pelos 

lojistas.  

Questionário aplicado: (Apêndice 

“A”) 

Apresentação dos dados 

coletados: (capítulo 5) 

Observações diretas do 
pesquisador 

Levantar o estado da arte com relação a 

técnicas de prevenção de perdas 

O que é PP e quais são 

suas melhores práticas. 

Conceituação de PP e identificação das 

técnicas baseadas no referencial teórico.   

Descrição dos processos geradores de perdas 

e as formas de prevenção de perdas 

Referencial teórico: Capítulos 2 e 

3 

Analisar os números de perdas no varejo Indicadores necessários 

para servir de referência 

no uso de PP. 

Demonstração do impacto financeiro resultante 

das perdas no varejo brasileiro e mundial. 

Referencial teórico: Capítulo 5 

Classificar as lojas do grupo pesquisado 

quanto ao uso de técnicas de PP. 

Processos utilizados na 

PP. 

Classificar as lojas de acordo com o uso de 
técnicas de prevenção de perdas. 

Capítulo 7 
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O instrumento de coleta de dados foi preparado de forma a capturar as 

informações necessárias para responder o objetivo específico da identificação e 

quantificação de técnicas de PP pelos lojistas e consequentemente da classificação 

das empresas. Seus resultados foram analisados, a luz do referencial teórico, para 

se atingir o objetivo principal deste trabalho. 

 

 

4.9  ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 

 Uma vez realizada a coleta de dados, a etapa seguinte foi a de tabulação e 

quantificação das informações coletadas para a análise e interpretação. A análise 

serviu para organizar os dados de forma que facilite o fornecimento de respostas ao 

problema proposto por este trabalho. Enquanto que a interpretação procura, a luz do 

referencial teórico e das impressões do pesquisador, encontrar respostas mais 

conexas entre os dados coletados e os conhecimentos anteriormente obtidos. 

Segundo Gil (1999), na ocorrência de estudo de casos não se pode falar em um 

esquema rígido de análise e interpretação. 

 A análise e interpretação dos dados parte do pressuposto que o pesquisador é 

detentor de conhecimentos básicos das teorias estudadas, pois, se não fosse desta 

forma, não seria possível a elaboração dos instrumentos de pesquisa, de sua 

análise e muito menos ainda da interpretação dos dados.  

 Segundo Trivinos (1987 apud Silva Filho, 2005, p.171), são três as etapas 

fundamentais para análise de conteúdos: 

 

1 - A pré-análise: nesta etapa se faz a organização de todos os materiais 
que serão utilizados na coleta dos dados e informações, bem como outros 
materiais que podem ajudar a compreender melhor o fenômeno e fixar o 
corpus da investigação, que é a especificação do campo que o pesquisador 
deve focar sua atenção. 
 
2 - A descrição analítica: nesta etapa o material coletado é o corpus da 
pesquisa, que é mais bem aprofundado, orientado pelas hipóteses e pelo 
referencial teórico (em princípio), surgindo daí os quadros de referências, 
buscando sínteses coincidentes e divergentes de idéias. 
 
3 - Interpretação referencial: é a fase da análise. A intuição, reflexão, com 
base em materiais empíricos, se consegue estabelecer relações com a 
realidade. Nesta fase se aprofundam as conexões das idéias, com 
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possibilidades de chegar à proposta básica de transformações dentro dos 
limites das estruturas específicas e gerais. 

 

 Seguindo as etapas da análise proposta por Trivinos (1987 apud Silva Filho, 

2005), o autor reuniu o conjunto de informações, seguiu os quadros teóricos e deu 

início ao processo final de interpretação com o objetivo de responder as perguntas 

fundamentais da pesquisa e de relatar de forma conexa o referencia teórico e os 

resultados alcançados.  
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS DADOS COLETADOS 

 

 

De acordo com Gil (1999), a análise tem como objetivo organizar e sumariar os 

dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de resposta ao problema 

proposto para investigação.  Ainda de acordo com Gil (1999), a procura do sentido 

mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos. 

Este capítulo apresenta o resultado da análise dos dados coletados na 

pesquisa. Para se analisar os dados fazem-se necessário o domínio das técnicas de 

prevenção de perdas previamente apresentadas nos capítulos 2 e 3 deste trabalho. 

A pesquisa foi aplicada diretamente com os gestores da loja e contou com a 

observação do pesquisador para complementar as interpretações, análises, 

reflexões e argumentações presentes neste capítulo. O modelo de classificação de 

empresas desenvolvido neste trabalho foi baseado nos questionamentos 

previamente planejados. Através da tabulação das respostas fornecidas foi possível 

se classificar as empresas e chegar análises conclusivas. 

 

 

5.1 COMPRAS 

 

  

 Quando perguntados se os lojistas planejavam suas compras, 09 responderam 

que planejavam e 07 que não planejavam suas compras. Dos que afirmaram 

planejar suas compras, 05 utilizam como ferramenta de planejamento a contagem 

do estoque físico, 03 usam planilha de Excel com cotações de preço e apenas 01 

planeja suas compras através de seu histórico de venda. Sendo assim, apenas 01 

dos lojistas realiza um planejamento de compras correto baseado no seu histórico 

de vendas gerado pela venda de produtos registrados nos caixas. Uma das falhas 

mais comuns no planejamento de compras é o desconhecimento do volume de 

vendas dos produtos em determinado período, ocasionando a compra em excesso 

ou a falta de produtos nos estoques. Excesso de produtos gera quebras por 

vencimento, falta de local para exposição e armazenamento, perda de qualidade dos 
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produtos, enquanto a falta de produtos causa perda de venda. A simples contagem 

física do produto não permite ao lojista saber se o produto foi realmente vendido ou 

se foi furtado, ou retirado do estoque por qualquer outro motivo. 

 Em 13 lojas do Grupo Parceiros da Economia quem realiza as compras são os 

próprios proprietários e em 03 lojas, quem realiza as compras são os gerentes de 

loja. Os compradores usaram como critérios para definir a quantidade a ser 

comprada: a) a sua própria experiência de gestor (citada por 10 vezes); b) a ajuda 

do vendedor (citada 02 vezes); c) o acompanhamento do estoque físico (citado 03 

vezes) e d) o histórico de venda, (citado 03 vezes). Apesar do pequeno porte dos 

supermercados pesquisados e da vasta experiência dos compradores em seus 

negócios, considera-se muito difícil realizar compras de uma média de 6.000 itens 

(quantidade média de itens encontrados nos supermercados pesquisados) baseadas 

apenas em sua experiência de venda.  Outro erro comum nas compras dos lojistas 

diz respeito a “ajuda” dos fornecedores que estão muito mais preocupados em 

atingir suas metas de venda do que com o resultado dos lojistas. Ou seja, a simples 

observação física dos níveis de estoque podem não estar levando em consideração 

o desaparecimento de produtos do estoque, seja por furto ou por desperdício não 

registrados. Apesar de apenas 01 gestor afirmar que usa o histórico de venda no 

planejamento de compras, 03 dos entrevistados afirmam que consultam o histórico 

de venda no ato da compra. 
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Gráfico 21: Ferramenta utilizada para auxiliar a compra 
Fonte: O autor (2009). 
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 Quando indagados sobre a influência do preço ofertado pelo fornecedor no 

volume comprado, 16 lojistas afirmaram que o preço influenciava na compra de 

produtos. Além do preço, outros pontos devem ser observados para definir o volume 

de compras como data de validade dos produtos comprados, a qualidade e o 

histórico de venda desses produtos e o estoque já existente na loja. É importante 

lembrar que grandes volumes de estoque exigem um esforço maior de marketing e 

venda e que é comum entre os varejistas o não repasse dos descontos ofertados 

pelos fornecedores para os consumidores. 

 Ao realizar seus pedidos, todo lojista deve registrar os itens e volumes 

comprados e os preços negociados. Estas informações são usadas para conferência 

dos produtos em sua entrega. É uma prática comum entre fornecedores enviar itens 

a mais em suas entregas ou quantidades superiores às solicitadas, além de enviar 

produtos com valores diferentes dos negociados. Quando indagados sobre como era 

efetuado o registro de compras realizadas, 12 lojistas afirmaram não efetuar nenhum 

registro do que foi solicitado, 2 anotam em um caderno, o que se mostra inviável em 

decorrência da grande quantidade de itens que compõem o mix de produtos da loja, 

1 usa planilhas de Excel para realizar estes acompanhamentos e apenas 01 lojista 

usa o software de gestão de estoque para controlar e conferir as compras 

realizadas. 
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Gráfico 22: Ferramentas de registro de compra 
Fonte: O autor (2009). 
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 Ainda sobre compras, apenas 02 lojistas afirmaram usar como critério para 

definir volume comprado, a ajuda dos fornecedores. Entretanto quando perguntados 

diretamente qual a influência direta dos fornecedores no volume comprado, 10 

lojistas afirmaram que os fornecedores têm influência direta nos volume comprado. 

Foi observado durante a pesquisa que os fornecedores têm livre acesso aos 

estoques físicos e que eles apenas informam aos responsáveis pela loja o volume 

que vai ser enviado. Essa política, muitas vezes, faz os lojistas comprarem mais 

produtos do que o necessário, gerando, por conseguinte, desperdícios. 

 Com relação ao acesso a softwares de gestão de estoque, dos 16 lojistas 

pesquisados 14 lojistas possuem sistemas informatizados implantados em suas 

lojas, porém, 13 não usam as ferramentas disponíveis para controlar estoques e, 

consequentemente prevenir perdas. O único lojista que utiliza o software de gestão 

de estoque, o faz de maneira parcial, o que comprova a gestão dos estoques tem 

uma forte presença do empirismo. 

 

 

5.2 VENDA 

 

 

 A margem linear de preço1 por setor foi adotada por 13 das 16 lojas, margem 

linear de preço de venda para toda a loja foi adotada por 01 lojista e 02 adotaram a 

mix de margem2 como política de preço de venda.  

 A margem linear de preço por loja é uma estratégia de preço bastante frágil, 

pois ela acaba tornando os preços de alguns produtos muito abaixo ou muito acima 

dos grandes varejistas que adotam mix de margem como política de preço. Quando 

os produtos têm um preço de venda muito acima de grandes concorrentes eles 

podem não vender e provocar a quebra dos produtos por vencimento da validade ou 

perda de qualidade dos produtos. Outra forma de perda nestes casos é a perda 

financeira, muitos lojistas se vêem obrigados a vender seus produtos sem margem 

ou com margem negativa para não perdê-los totalmente. 

                                                 
1
 Margem linear de preço por loja ou setor significa a aplicação da mesma margem de preço para 
todos os produtos de uma loja ou setor. 
2
 Mix de margem significa a aplicação de margens individuais por produtos.  
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Gráfico 23: Política de preço adotada pelas lojas 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Quando se trata de histórico de venda, 07 lojistas afirmam conhecer seu 

histórico de venda.  O conhecimento do histórico de venda é vital para se calcular a 

quantidade a ser comprada pelos varejistas, evitando faltas e/ou sobra de estoque, 

e, consequentemente, suas perdas. 

 

 

5.3 CONFERÊNCIA DE PRODUTOS 

 

 

 A conferência de produtos é realizada em todas as lojas. Quando indagados 

sobre o que é observado pelos conferentes, 15 entrevistados citaram a quantidade 

de produtos, um entrevistado citou a apresentação dos produtos, e os itens não 

solicitados e um outro citou a conferência da nota fiscal, 08 lojistas citaram a 

observação da validade dos produtos. Uma das maiores fragilidades na conferência 

dos produtos diz respeito a relação entre a quantidade solicitada “versus” quantidade 

recebida, no caso dos Parceiros da Economia, apenas 02 dos parceiros atentam 

para esse detalhe no momento da conferência. É prática comum entre fornecedores 

tentar aumentar suas vendas através do envio de um número de itens maior do que 

o solicitado ou o número de itens corretos, porém com a quantidade de produtos a 

mais. Portanto, os lojistas devem estar atentos a esta conferência para não 

adquirirem mais produtos que o necessário, evitando o aumento de perdas.  
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Gráfico 24: Conferência de produtos 
Fonte: O autor (2009) 

 

 

5.4 CONTROLE DE ESTOQUE E ARMAZENAGEM 

 

 

 Após a recepção dos produtos comprados apenas 02 lojistas afirmaram dar 

entrada dos produtos no sistema de gestão de estoque. Nenhum lojista foi capaz de 

informar, através do sistema de informação disponível, qual o estoque de 04 itens 

previamente definidos pela pesquisa que compõem seu mix de produtos. O não 

conhecimento do estoque dos quatro produtos sugeridos é uma prova da falta do 

controle de estoque. 

 Quando questionados sobre qual o critério de organização de estoques de 

produtos, 06 lojistas afirmaram realizar a organização por setor, 05 lojistas não 

obedece a critério algum de organização, 04 deles afirmam separar os produtos 

alimentícios e de limpeza e 01 deles usa a área de venda para armazenar seus 

produtos. Quando se diz respeito a armazenagem de produtos do FLV – Frutas 

Verduras e Legumes, frios e congelados, 04 dos lojistas afirmam armazenar tais 

produtos em depósitos adequados, enquanto que 12 deles afirmam que tem sua 

área de venda como único local de armazenagem para esses produtos. 
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Gráfico 25: Critérios de armazenamento 
Fonte: O autor (2005) 

 

 Existe uma preocupação especial com os produtos perecíveis de um 

supermercado, pois este departamento é responsável pelo maior percentual de 

quebra operacional de um varejista. No caso dos “Parceiros da Economia”, 10 

lojistas afirmaram ter algum cuidado especial com estes produtos, sendo 02 deles 

com o acondicionamento dos produtos, 02 com a retirada de produtos estragados, 

04 com a ventilação, 01 com limpeza, 01 com validade e 01 com abastecimento 

imediato. As lojas não dispõem de projetos arquitetônicos planejados para o seu fim. 

Geralmente apresenta temperaturas muito altas no interior de suas lojas, 

prejudicando assim a qualidade e diminuindo a vida dos produtos. 

 Em relação ao conhecimento do processo de abastecimento PEPS – Primeiro 

a Entrar, Primeiro a Sair, 13 lojistas afirmam conhecê-lo, mas apenas 10 deles 

treinam seus os funcionários para utilizá-lo. 

 

 

5.5 EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS 

 

 

 Todos os lojistas seguem o “layout” pré-definido para toda a rede, entretanto, 

quando perguntados de que forma é decidido a quantidade a ser exposta, 10 lojistas 

informaram que expõem de acordo com o espaço disponível na gôndola, 4 deles 

usam sua experiência pessoal para decidir a quantidade exposta e 2 deles não tem 
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critério algum de exposição. Uma má ou boa exposição de produtos interfere 

diretamente na sua venda. Uma má exposição dos produtos aumenta o risco de 

deixar produtos encalhados ou simplesmente invisíveis aos olhos dos clientes.  

 Ao ser perguntado sobre o que influenciava na escolha de novos itens para 

compor o mix de produtos, 12 lojistas afirmaram ser influenciados por pedidos dos 

clientes, 7 deles adicionam ao seu mix o que é ofertado pelos fornecedores, 2 deles 

se baseiam pela sua própria experiência de mercado, e 1 deles  citou os contratos 

da parceria como fator de obrigatoriedade para adição de itens (ver gráfico 29). No 

caso de pequenos varejistas que têm seus mix de lojas entre 4.000 e 6.000 itens é 

arriscado aceitar a sugestão de novos itens para exposição sem antes verificar se 

existe espaço nas gôndolas. É importante lembrar que os concorrentes de grande 

porte chegam a ter 60.000 itens em seu mix e que os clientes sempre irão sentir falta 

da diferença desses itens. Outro fator importante é a oferta da indústria e de seus 

representantes que estão sempre ofertando novos produtos, e para aceitá-los é 

necessário ter um bom gerenciamento de categoria. A falta de adequado 

gerenciamento por categoria fica evidente quando 14 dos 16 lojistas afirmam não 

observar se existe espaço suficiente para expor produtos antes de incorporar um 

novo item ao seu mix da loja. 
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Gráfico 26: Critérios de escolha de novos produtos para compor mix de produtos das lojas 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Com relação a exposição de produtos do FLV, frios e congelados, 08 lojistas 

afirmam ter alguma preocupação com estes produtos, sendo as principais 

preocupações a higiene do local de exposição, o controle das temperaturas das ilhas 
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de congelados, a disponibilidade de espaços arejados para exposição de produtos 

de FLV e realização do PEPS. Apesar de 08 dos 16 lojistas afirmarem que se 

preocupa com a exposição dos produtos perecíveis, nenhum lojista tem controle das 

temperaturas das áreas de exposição. 

 

 

5.6 PRODUTOS DE ALTO RISCO – PAR 

 

 

 A pesquisa procurou saber quais os produtos que têm maior incidência de furto 

nas lojas, 13 deles afirmaram que os produtos que têm maior incidência de furtos 

são os produtos de perfumaria, já 2 lojistas, citaram especificamente o leite, 

enquanto que 1 deles mencionou produtos de maior valor agregado, como por 

exemplo, o whisky. 
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Gráfico 27: Produtos com a maior incidência de furto 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Quando perguntados sobre quais os procedimentos adotados para prevenir 

furtos nas lojas, 10 lojistas informaram ter instalado câmeras de segurança, 2 deles 

segregam produtos em locais com acesso restrito a funcionários, 05 deles afirmam 

contar com a vigilância de funcionários e 1 deles tem um segurança dentro da loja. 
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Gráfico 28: Estratégias usadas pelos lojistas para evitar furtos 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Foi constatada pela pesquisa que nenhum dos lojistas entrevistados mede 

suas perdas, ficando clara a vulnerabilidade dos mesmos com relação aos furtos das 

lojas. Sem conhecer quais os produtos que desaparecem do estoque é difícil tomar 

atitudes corretivas.  

 Em 15 das lojas pesquisadas existem câmeras de segurança instaladas, porém 

em nenhuma delas existe um operador para elas. Ou seja, apesar da aparente boa 

prática dos lojistas, as câmeras de segurança não funcionam como uma ferramenta 

de prevenção de perdas, sendo elas usadas forma reativa aos furtos já realizados e 

descobertos. De acordo com SENIOR (2007), circuito fechado de televisão (CFTV) 

tem sido muito utilizado nas lojas para identificar os furtos. O CFTV pode ter uma 

variedade de usos que justificam o investimento, mas sua eficiência está atrelada a 

um difícil trabalho de monitoramento das câmeras. 
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Gráfico 29: Câmeras instaladas “versus” operadores 
Fonte: O autor (2009) 

 

 A pesquisa procurou saber dos lojistas como os produtos podem desaparecer 

das lojas, 04 dos 16 lojistas afirmaram não saber como os produtos desaparecem, 

10 deles acreditam que houve furto interno, enquanto que 05 lojistas acreditam em 

furto externo e 01 lojista acredita que ocorre fraude de fornecedores. 
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Gráfico 30: Como produtos desaparecem do estoque 
Fonte: O autor (2009) 
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5.7 FRENTE DE CAIXA 

 

 

 O número de funcionários operadores de caixa varia entre 01 e 04 funcionários. 

Dos 16 lojistas, 01 afirma que ele mesmo opera os caixas, 01 outro afirma que os 

caixas são operados por ele e funcionários, 05 lojistas afirmaram que o caixa é 

operado por família mais funcionários, 04 lojas têm os caixas operados só pela 

família e em 05 lojas só funcionários operam caixas. Caixas que são operados por 

terceiros devem ter procedimentos de conferências de caixa para evitar fraudes e 

cobrir vulnerabilidades. Os índices de perdas com diferença de caixa são de 0,012% 

sobre o faturamento líquido das empresas (ABRAS, 2009). 
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Gráfico 31: Operadores de caixa 
Fonte: O autor (2009) 

  

 Mesmo com 12 dos 16 lojistas afirmando ter software de controle de estoque, 

apenas 07 deles registram a saída de produtos, dos quais 02 afirmam que utilizam o 

registro de produtos para bater o caixa, o que comprova a vulnerabilidade dos 

caixas. 
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Gráfico 32: Registro de produtos no caixa 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Quando indagados sobre como é realizado o fechamento dos caixas, 4 dos 16 

lojistas afirmam conferir os registro de venda com o recebido em dinheiro e cartão, 

enquanto que 1 fica no caixa e entende que não é necessário a conferência do 

caixa. Já 8 lojistas só contabilizam o valor apurado no final do dia, enquanto que 1 

lojista não confere o caixa por confiar no funcionários. Um lojista não realiza 

qualquer tipo de conferência. Assume-se que o responsável por um determinado 

local também pode ser o responsável pela perda. Um sistema de controle interno 

bem projetado atribui responsabilidades através de mecanismos, acessos e 

autorizações. Percebe-se que locais de responsabilidade de funcionários com bons 

sistemas de controle têm perdas reduzidas (MISHRA, 2006). 
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Gráfico 33: Forma de conferência de caixa 
Fonte: O autor (2009) 
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5. 8 QUEBRA IDENTIFICADA 

 

 

 Ao encontrar produtos vencidos, estragados ou sem condição de venda, 15 dos 

16 lojistas afirmaram que jogam no lixo os produtos sem registro, 11 mencionaram a 

troca de produtos com o fornecedor e apenas 01 lojista faz o procedimento correto, 

que é o registro da saída dos estoques e o descarte ou troca de produtos com o 

fornecedor. Quando o varejista não registra a saída dos estoques de produtos 

vencidos, estragados e sem condições de venda, ele perde a informação sobre 

quanto, quais e porque os produtos estão sendo descartados. Os relatórios de QO 

servem para que os varejistas possam tomar ações corretivas.  
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Gráfico 34: Procedimento de registro de produtos sem condições de venda 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Sobre o conhecimento dos percentuais de quebra, 15 dos 16 lojistas não 

registram, não conhecem os mecanismos de registro ou desconhecem seus 

percentuais de quebra. Apenas 01 lojista conhece os mecanismos e os adota e, por 

conseguinte, conhece seus percentuais de quebra e toma ações corretivas. 
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Gráfico 35: Registro de quebra 
Fonte: O autor (2009) 

 

 

5.9 INVENTÁRIO 

 

 

 Com relação ao registro de entrada de produtos no estoque, 15 lojistas não 

registram, enquanto que somente 01 lojista registra, mas ainda assim, de forma 

parcial. Já com relação a saída dos produtos os índices de registro são melhores, 

com 07 lojistas registrando e 09 lojistas não registrando. Sem o registro de saída e 

entrada dos estoques não é possível se medir as perdas nos inventários. 
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Gráfico 36: Registro de entrada e saída de produtos 
Fonte: O autor (2009) 
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 Nenhum dos 16 lojistas realiza inventário com contagem física dos produtos, 

consequentemente, todos dos lojistas desconhecem seus resultados financeiros 

reais, ficando eles apenas com uma estimativa de perda de produtos e sem 

informações fundamentais para combater a perda total de suas lojas. 

 

0

16

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Faz inventário Não faz inventário

 
Gráfico 37: Realização de inventários 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Na última linha contábil, nenhuma das lojas pesquisadas conhece seus 

resultados, ou seja, os lojistas não sabem, gerencialmente, se estão tendo lucro ou 

prejuízo, muito menos se existe perdas em suas lojas. Os resultados conhecidos são 

estimados contabilmente, uma vez que a maioria absoluta das lojas não registra a 

venda de produtos e que nenhuma delas realiza inventário, tornando inviável o 

fechamento do resultado real. Segundo Chapman e Templar (2006), existem várias 

perspectivas na natureza das perdas e qualquer sistema de medida deve ser guiado 

pelos princípios empregados em seus propósitos. É comum desenvolver sistemas 

para medir perdas de forma intuitiva, mas para tratar perdas de forma racional é 

necessário considerar as perspectivas fundamentais que relacionam vendas no 

varejo e perdas. 
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Gráfico 38: Resultado gerencial da empresa (lucro ou prejuízo)  
Fonte: O autor (2009) 
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6 CLASSIFICAÇÕES PARA PEQUENAS EMPRESAS SUPERMERCADISTAS 

QUANTO AO USO DE TÉCNICAS DE PREVENÇÃO DE PERDAS 

 

 

6.1 MODELO DE CLASSIFICAÇÃO PARA O GRUPO PARCEIROS DA ECONOMIA 

 

 

Para elaboração do modelo de classificação foi necessário criar uma escala 

que possibilitasse a mensuração das opiniões e atitudes dos lojistas objetos da 

pesquisa. Isto significa transformar a avaliação de processos qualitativos em 

resultados quantitativos. Partiu-se então para a definição de um contínuo. 

Inicialmente, tomou-se por base que as empresas necessariamente teriam que ser 

classificadas pelos dois extremos da avaliação, ou seja, as empresas deveriam ser 

classificadas como boas gestoras de suas perdas e empresas que não cuidam de 

suas perdas, para depois se identificar níveis intermediários. Segundo Gil (1999),  

 

 

Uma escala social prevê sempre a possibilidade de ordenação de itens ao 
longo de um continuo. Isso implica que se possa, a partir de pontos 
extremos, para depois identificar pontos intermediários. A elaboração de um 
continuo exige o concurso de cuidadosa análise conceitual e de efetiva 
verificação empírica. Isso exige, antes de mais nada, o exaustivo 
conhecimento do assunto, que pode ser obtido mediante o exame da 
literatura sobre o assunto ou a entrevista com especialista 

 

 

Inicialmente foram definidos quatro grandes pontos na escala de classificação 

da empresas, e para cada uma delas foram atribuídos percentuais igualitários 

equivalentes a 25%.  Na escala numérica, ficou definido pelo pesquisador que cada 

estágio equivaleria a 250 pontos.  

Para se quantificar os critérios de avaliação percorre-se uma matriz composta 

de critérios, questionamentos e balizadores para se chegar a uma pontuação que 

indicará qual será a classificação. A matriz é a maneira mais confiável de expressar 

de forma real a classificação das empresas, uma vez que existem múltiplas 

possibilidades de combinações de comportamento das empresas. Para montar o 
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modelo de classificação foram utilizadas 61 questões que podem se combinar com 

152 balizadores.  

A atribuição de valores aos balizadores partiu de uma embasada revisão 

conceitual e da observação do pesquisador. Apesar de a classificação quantitativa 

ser de extrema importância, se faz necessário enfatizar que a análise não é 

meramente quantitativa, pois ela parte do conhecimento, da observação e análise do 

pesquisador. É necessário por parte do pesquisador um robusto embasamento 

conceitual, prática e convivência com os aspectos relacionados à pesquisa para 

poder julgá-los. 

Os valores atribuídos aos balizadores dizem respeito, de forma direta, a sua 

importância no combate às perdas. Por exemplo, conceitualmente sabemos que a 

perda total é composta pela quebra operacional e pela perda desconhecida, 

enquanto que a perda desconhecida é composta de furtos internos, furtos externos, 

fraudes de fornecedores e erros administrativos e que todos essa composição tem 

valores percentuais atribuídos pela pesquisa de avaliação de perdas do ABRAS. 

Desta forma, baseado na revisão conceitual dos processos geradores de perda, nos 

índices atribuídos aos processos, na importância atribuída a implantação de uma 

cultura de prevenção de perdas e nos critérios quantitativos necessários para 

avaliação das perdas, o pesquisador definiu valores para os balizadores.  Portanto, 

os procedimentos acima mencionados servem para validar as medidas e explicar 

como os valores são atribuídos a cada item avaliado. 

Esta pesquisa obedece às cinco validades atribuídas por Hoppen (1996),  

 

De maneira geral, a validade da medida significa “medir o que se quer 
medir”, e diz respeito ao grau de certeza de que as medidas realmente 
representam os conceitos. É preciso, porém, estabelecer procedimentos 
que viabilizem determinar a validade das medidas de forma mais 
operacional. Dentro desse escopo, a validade pode ser dividida em pelo 
menos cinco tipos diferentes de validade, quais sejam: 
- Validade aparente: o instrumento de coleta de dados deve ter a forma e 
vocabulário adequado ao propósito da mensuração; 
- Validade de conteúdo: a medida deve representar a substância ou 
conteúdo do que se quer medir; todo o construto que se quer investigar 
deve estar representado pelas medidas; 
- Validade de traço: permite delimitar as características do construto que 
interessam ao pesquisador e à pesquisa. Ela testa a coerência intima de 
cada medida, sua consistência sob diferentes enunciados e sua diferença 
em relação a outras medidas de construtos diferentes; 
- Validade do construto: ligação entre teoria ou construto (nível conceitual) 
e as medidas (nível operacional); 
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- Validade nomológica: testa através de hipóteses a relação teórica entre 
diferentes construtos e a relação empírica entre medidas de diferentes 
construtos. 

 

 

Este trabalho propõe quatro classificações para as empresas quanto ao uso de 

técnicas de prevenção de perdas na atividade supermercadista, quais sejam: 

Empresas que usam de forma eficiente as técnicas de prevenção de perdas; 

empresas com uso intermediário de técnicas de prevenção de perdas, empresas 

com uso deficiente de técnicas de prevenção de perdas e empresas com uso 

mínimo de técnicas de perdas, que obedecem a seguinte critério de pontuação: 

 

Classificação da Empresa Pontuação 
EUETPP - Empresas com Uso Eficiente de Técnicas de Prevenção de 
Perdas  

De 751 – 1000 

EUITPP – Empresas com Uso Intermediário de Técnica de Prevenção de 
Perdas 

De 501 – 750 

EUDTPP - Empresas com Uso Deficiente de Técnicas de Prevenção de 
Perdas 

De 251 – 500 

EUMTPP - Empresas com Uso Mínimo de Técnicas de Prevenção de Perdas De 0 – 250 
Tabela 15: Classificação de empresas quanto ao uso de técnicas de prevenção de perdas 
Fonte: O autor (2009) 
 

 

EUETPP - Empresas com Uso Eficiente de Técnicas de Prevenção de Perdas – 

são empresas capazes de identificar onde e como ocorrem perdas, de planejar 

ações que reduzam perdas, de executar as ações planejadas e de acompanhar o 

sucesso ou não das ações implementadas, para sugerir melhorias continuas. Para 

ser considerada uma empresa que controla perda é necessária que sejam utilizadas 

entre 76 e 100% das técnicas de prevenção de perda descritas na avaliação. 

EUITPP – Empresas com Uso Intermediário de Técnica de Prevenção de 

Perdas – de forma parcial, essas empresas são capazes de identificar onde e 

como ocorrem perdas, de planejar ações que reduzam perdas, de executar as ações 

planejadas e de acompanhar o sucesso ou não das ações implementadas. Para ser 

considerada uma empresa de controle intermediário de perda é necessária que 

sejam utilizadas entre 51 e 75% das técnicas de prevenção de perda descritas na 

avaliação. 

EUDTPP - Empresas com Uso Deficiente de Técnicas de Prevenção de Perdas 

– de forma deficiente, essas empresas são capazes de identificar onde e como 
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ocorrem perdas, de planejar ações que reduzam perdas, de executar as ações 

planejadas e de acompanhar o sucesso ou não das ações implementadas. Para ser 

considerada uma empresa de controle deficiente de perda é necessária que sejam 

utilizadas entre 26 e 50% das técnicas de prevenção de perda descritas na 

avaliação. 

EUMTPP - Empresas com Uso Mínimo de Técnicas de Prevenção de Perdas – 

de forma mínima, essas empresas são capazes de identificar onde e como ocorrem 

perdas, de planejar ações que reduzam perdas, de executar as ações planejadas e, 

de acompanhar o sucesso ou não das ações implementadas. Para ser considerada 

uma empresa que não controla sua perda é necessária que sejam utilizadas entre 0 

e 25% das técnicas de prevenção de perda descritas na avaliação. 

Para diferenciar ainda mais as empresas que estão nos quatro grandes pontos 

da escala, mas por uma diferença de pontos pequena ou mínima, foi fracionada a 

classificação em cinco níveis menores, conforme tabela abaixo: 

 

Classificação da Empresa Pontuação 
EUETPP - Empresas com Uso Eficiente de Técnicas 
de Prevenção de Perdas 

De 1000 – 950 = A 
De 949 – 900 = B 
De 899 – 850 = C 
De 849 – 800 = D 
De 799 – 751 = E 

EUITPP – Empresas com Uso Intermediário de 
Técnica de Prevenção de Perdas 

De 750 – 700 = A 
De 699 – 650 = B 
De 649 – 600 = C 
De 599 – 550 = D 
De 549 – 501 = E  

EUDTPP - Empresas com Uso Deficiente de Técnicas 
de Prevenção de Perdas 

De 500 – 450 = A 
De 449 – 400 = B 
De 399 – 350 = C 
De 349 – 300 = D 
De 299 – 251 = E 

EUMTPP - Empresas com Uso Mínimo de Técnicas de 
Prevenção de Perdas 

De 201 – 250 = A 
De 151 – 200 =B 
De 101 – 150 = C 
De 51 – 100 = D 

De 0 – 50 = E  
Tabela 16: Fracionamento de níveis de classificação de empresas 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Desta forma, fica mais clara a fronteira entre uma fase de classificação e outra, 

mesmo que seja por um ponto de diferença. Por exemplo, se uma empresa é 
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classificada como EUMTPP-A e a outra está classificada como EUDTPP-E, implica 

em dizer que uma está no ponto mais alto de seu nível de classificação e a outra 

está no ponto mais baixo de seu nível de classificação. Com uma pequena melhora 

a empresa classifica como EUMTPP-A pode se tornar uma empresa EUDTPP-E e 

com qualquer piora a empresa classificada como EUDTPP-E pode se tornar uma 

empresa EUMTPP-A. 

O critério utilizado para classificação da empresas é baseado no uso das 

técnicas de prevenção de perdas, traduzidos em números e se divide em critérios 

qualitativos e quantitativos. 

Os critérios quantitativos dizem respeito ao conhecimento e controle dos 

índices de perda desconhecida, da quebra operacional e do índice de perda total. 

Medir os números das perdas é uma etapa muito importante no seu combate, pois 

através deste conhecimento é possível direcionar as ações de melhoria contínua nos 

processos qualitativos de prevenção de perdas. Os critérios quantitativos 

correspondem a 30% do peso na classificação das empresas. 

 Já os critérios qualitativos são aspectos que não podem ser determinados 

através de números ou índices, dizem respeito aos processos e a forma como eles 

devem ser operacionalizados e à cultura de prevenção de perdas. Têm um peso 

maior em relação aos critérios quantitativos, pois são nos processos que as perdas 

ocorrem. Os critérios qualitativos foram divididos em:  

o Macroprocessos geradores de perdas ou não; 

o Cultura de Prevenção de Perdas. 

Os critérios qualitativos correspondem a 70% do peso na classificação das 

empresas, sendo 45% para os macroprocessos geradores ou não de perdas e 25% 

para a cultura da Prevenção de Perdas. 

 Apesar dos critérios quantitativos e qualitativos de prevenção de perda serem 

apresentados de forma separada neste trabalho, eles estão totalmente interligados. 

Na verdade, eles são intercessões que formam um programa de prevenção de 

perdas. Uma empresa que aplica apenas um dos critérios de classificação de PP de 

forma plena, obrigatoriamente estará aplicando parte de outros critérios de 

avaliação. 
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CRITÉRIOS QUANTITATIVOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
1 - CRITÉRIOS QUANTITATIVOS 

 
QUESTÕES AVALIATIVAS  

 

 
BALIZADORES 

 
PESO 

1.1 - Índice de Quebra Operacional São conhecidos os índices de quebra operacional? - Registra a quebra operacional de todos os setores (100),  
- registra a quebra dos setores de perecíveis (50),  
- não registra nenhum setor (0).   

0 - 100 

1.2 - Perda Desconhecida São conhecidos os índices de perda 
desconhecida? 

- realiza inventário mensalmente no período mínimo de três 
meses em todos os setores (50); 
- Realiza inventário da perfumaria a cada três meses (25) 
- não realiza inventário (0). 

0 - 50 

São conhecidos os índices de perda dos produtos 
PAR? 

- Tem definido os PAR’s e realiza inventário rotativo deles 
semanalmente (50) 
- Não realiza inventário rotativo de PAR (0) 

0 - 50 

1.3 - Perda Total A loja conhece seus índices de Perda Total por 
setor? 

- Realizam inventários de todos os setores no período 
mínimo de três meses, registra a quebra operacional de 
todos os setores (100); 
- Realizam de forma parcial inventários, registra de forma 
parcial a quebra, não realiza inventário, não registra a 
quebra operacional (0) 

0 - 100 

TOTAL QUANTITATIVOS  
0 - 300 

CRITÉRIOS QUALITATIVOS DE CLASSIFICAÇÃO 

Macroprocessos geradores de perdas 

 
2 - CRITÉRIOS QUALITATIVOS 

 
 

BALIZADORES  
PESO 

2.1 – Compras Planejamento de compras - conhece o histórico de venda (4); 
- Faz previsão de venda (4); 
- compra de acordo com a meta e histórico de venda (4); 
- pesquisa preço entre fornecedores (4); 
- verifica estoque físico, virtual e pedidos pendentes (4). 

0 à 20 

O comprador sabe como checar e usar os 
parâmetros no sistema (venda média, tempo de 
visita do fornecedor, prazo de entrega, estoque de 

- se as vendas não forem registradas; 
- possui um sistema informatizado de gestão de estoque; 
- registram no sistema compras e vendas realizadas e 

0 - 20 
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segurança)? dados dos vendedores; 
- sabe utilizar as informações disponíveis no programa: 
venda média, tempo de visita, prazo de entrega e estoque 
de segurança; 
- usa o sistema; 
- usa todas as alternativas acima (20); 
- não usa uma das alternativas acima (0). 

O comprador confere o estoque no sistema e físico 
antes de fazer o pedido?  

- Sim, confere o sistema e o físico (20),  
- só confere o estoque físico (10),  
- não confere o estoque (0). 

0 - 20 

Os fornecedores influenciam na quantidade 
comprada? 

- Nunca influenciam (15); 
- influenciam em alguns casos (10);  
- sempre influenciam (0). 

0 - 15 

As compras são registradas em um software? - sim (15); 
- Parcialmente (5); 
- Não (0). 

0 - 15 

Qual a política de marcação de preço?  - Mix margem (10); 
- linear setor (5),  
- linear loja (0). 

0 - 10 

TOTAL  
0 - 100 

2.2 – Recebimento Existe uma área para conferência? - sim (5); 
- Não (0). 

0 - 5 

É realizada conferência na chagada dos produtos? - Sim (20); 
- Não (0). 

0 - 20 

Existe uma tabela de amostragem para conferência 
de produtos e para PAR? 

- sim (5); 
- Não (0). 

0 - 5 

O conferente sabe o que deve ser conferido 
(quantidade, validade, qualidade e preço)?  

- sim (10); 
- Não (0). 

0 - 10 

É realizada conferência cega dos produtos? - sim (20); 
- de alguns produtos (10) 
- não (0). 

0 - 20 

É conferida a quantidade solicitada X volume 
recebido? 

- Sim (20); 
- em alguns casos (10); 
- Não (0). 

0 - 20 
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É conferido volume recebido X Nota Fiscal? - Sim (20); 
- em alguns casos (10); 
- Não (0). 

0 - 20 

TOTAL  
0 - 100 

2.3 - Armazenamento e estoque Existe um local especifico para armazenamento 
dos produtos? 

- Sim (10); 
- Não (0) 

0 - 10 

As mercadorias são armazenadas por setor?  - por setor (10); 
- dividido entre produtos de limpeza e alimentares (5) 
- sem critério (0). 
 

0 - 10 

Os produtos conferidos são registrados no estoque 
da loja? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

Realiza o sistema PEPS? - sim (10); 
- Não (0). 

0 - 10 

- Existe um local específico para armazenamento 
de PAR? 

- Sim (10); 
- Não (0). 

0 - 10 

As câmaras têm temperatura correta para o 
armazenamento de produtos (resfriada e 
congelada)?  

- Todas as câmaras (10); 
- algumas (5); 
- nenhuma (0). 

0 - 10 

O depósito tem temperatura ideal para 
armazenamento? 

- sim (10); 
- Não (0). 

0 - 10 

Existe um local específico para produtos FLV? - sim (10); 
- Não (0). 

0 - 10 

As áreas de depósito estão limpas e organizadas?  - Limpas e organizadas (10);  
- Limpo ou organizado (5);  
- sujo  e desorganizado 0. 

0 - 10 

TOTAL  
0 - 90 

2.4 – Exposição As quantidades expostas dos produtos estão de 
acordo com os espaços disponíveis? 

- existem produtos sem ser expostos por falta de espaço na 
gôndola; 
- produtos são expostos de forma errada por falta de 
espaço; 
- produtos em locais inapropriados por excesso de produtos 
no mix da loja; 

0 - 10 
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- Nenhum dos itens acima foi encontrado (10); 
- apenas um dos itens acima foi encontrado (5); 
- Mais de um dos itens acima foi encontrado (0). 

Os locais de exposição de perecíveis são 
adequados?  

- todos os locais e temperaturas são ideais (10);  
- alguns locais são ideais (5);  
- não adequado (0). 

0 - 10 

Os PARs são expostos em áreas segregadas ou 
em locais visíveis aos funcionários ou as câmeras?  

- Existem áreas segregadas e produtos são expostos perto 
do caixa (10);  
- existem áreas segregadas de exposição ou estão 
expostas perto do caixa (5); 
- nenhuma das opções (0). 

0 - 10 

Os PARs possuem exposição limitadas? - sim (10); 
- não (0); 

0 - 10 

É realizado o sistema PEPS nos produtos 
expostos? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

Ao acrescentar um novo produto ao mix da loja é 
observado se existe espaço para exposição? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

Existe algum controle de temperatura para os 
produtos perecíveis expostos?  

-existe para todos (10); 
- parcial (5);  
- nenhum (0). 

0 - 10 

TOTAL  
0 - 70 

2.5 - Frente de Caixa Todos os produtos vendidos são registrados no 
software/caixa? 

- sim (25); 
- não (0). 

0 - 25 

Os caixas são conferidos utilizando venda 
registrada x formas de pagamento recebidas? 

- sim (25); 
- não (0). 

0 - 25 

Existe alguma fiscalização nos caixas? - sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

É observado o cancelamento de produtos no 
caixa? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

Existe algum relatório dos cancelamentos? - sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

Os produtos perecíveis são lançados nos códigos 
corretos? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

TOTAL  
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0 - 90 
Cultura de Prevenção de Perdas 

2.6 - Controle de Índices É registrado a saída diária de produtos sem 
condições de venda (quebra identificada)? 

- sim (20); 
- não (0). 

0 - 20 

É realizado inventário mensalmente? - sim (20); 
- não (0). 

0 - 20 

É realizado inventário semanalmente nos PARs? - sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

TOTAL  
0 - 50 

2.7 - Ferramentas Tecnológicas Existe um software de controle de estoque? - sim (20); 
- não (0). 

0 - 20 

Existe sistema de monitoramento por câmeras? - sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

Alguém opera as câmeras?  - sim (10); 
- opera parcialmente (5); 
- não (0). 

0 - 10 

Existe leitor de código de barras? - sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

TOTAL  
0 - 50 

2.8 - Treinamentos e Incentivos FUNCIONÁRIOS    
São treinados especificamente para prevenir 
perdas? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

São treinados para registrar as quebras 
operacionais? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

São treinados para fazer inventário? - sim (15); 
- não (0). 

0 - 15 

São treinados para identificar sinais suspeitos de 
furtos?  

-recebem treinamento específico (10);  
- é transmitida a preocupação para os funcionários, mas 
não existe um treinamento formal (5); 
- não existe preocupação ou treinamento (0). 

0 - 10 

São treinados para fazer o PEPS? - sim (15); 
- não (0). 

0 - 15 
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São treinados para fazer conferência? -recebem treinamento específico (15);  
- é transmitida a preocupação para os funcionários, mas 
não existe um treinamento formal (10); 
- não existe preocupação ou treinamento (0). 

0 - 10 

Conhecem os índices de perdas da loja ou 
setores? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

Tem consciência da importância da prevenção de 
perdas para os resultados da empresa?  

- sim (10); 
- não (0). 

0 -10 

Existe um programa de incentivos para os 
funcionários baseado na redução de perdas? 

- sim (10); 
- não (0). 

0 - 10 

TOTAL  
0 - 100 

2.9 - Reuniões de combate Os gestores fazem reunião para avaliar os índices 
de perdas? 

- sim (5); 
- não (0). 

0 - 5 

É avaliado o resultado do último plano de ação? - sim (5); 
- não (0). 

0 à 5 

São analisados os relatórios de quebra identificada 
e perdas dos PARs? 

- sim (5); 
- não (0). 

0 à 5 

São analisadas as causa das quebras 
operacionais? 

- sim (5); 
- não (0). 

0 à 5 

São analisadas as causas das perdas 
desconhecidas? 

- sim (5); 
- não (0). 

0 à 5 

TOTAL  
0 à 25 

2.10 – Elaboração do Plano de Ação É elaborado um plano de ação? - sim (25); 
- não (0). 

0 à 25 

TOTAL   0 à 
25 

TOTAL QUALITATIVOS  
0 à 700 

TOTAL QUANTITATIVOS + QUALITATIVOS  
0 à 1000 

Quadro 6: Modelo de Classificação para empresas quanto ao uso de técnicas de Prevenção de Perdas. 
Fonte: O autor (2009)
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6.2 CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO PARCEIROS DA ECONOMIA 

 

LOJAS PESO PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Loja 1 0 – 1.000 160 EUMTPP –B 
Loja 2 0 – 1.000 140 EUMTPP –C 
Loja 3 0 – 1.000 120 EUMTPP –C 
Loja 4 0 – 1.000 248 EUMTPP –A 
Loja 5 0 – 1.000 250 EUMTPP –A 
Loja 6 0 – 1.000 120 EUMTPP –C 
Loja 7 0 – 1.000 143 EUMTPP –C 
Loja 8 0 – 1.000 233 EUMTPP –A 
Loja 9 0 – 1.000 285 EUDTPP –E 
Loja 10 0 – 1.000 190 EUMTPP –B 
Loja 11 0 – 1.000 178 EUMTPP –B 
Loja 12 0 – 1.000 195 EUMTPP –B 
Loja 13 0 – 1.000 451 EUDTPP –A 
Loja 14 0 – 1.000 162 EUMTPP –B 
Loja 15 0 – 1.000 195 EUMTPP –B 
Loja 16 0 – 1.000 245 EUMTPP –A 

MÉDIA GRUPO 207 EUMTPP –A 
Tabela 17: Classificação por loja do Grupo Parceiros da Economia 
Fonte: O autor (2009) 

 

 Aplicado o modelo de classificação, 14 lojas foram enquadradas como sendo 

empresas que usam o mínimo de técnicas de prevenção de perdas e 02 lojas foram 

enquadradas como sendo empresas que usam de forma deficiente técnicas de 

prevenção de perdas. Desta forma, de uma maneira geral, o Grupo foi classificado 

como sendo o de empresas com uso mínimo de técnicas de prevenção de perdas. 
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1 - CRITÉRIOS QUANTITATIVOS 

Critérios Peso por 
Critério 

Média Grupo 
por Critério 

% Médio Grupo 
por Critério 

1.1 - Índice Quebra Operacional 0 - 100 6 6% 
1.2 - Índice de Perda 
Desconhecida 

0 - 100 0 0% 

1.3 - Perda Total 0 - 100 0 0% 
TOTAL 0 - 300 6 2% 
2 - CRITÉRIOS QUALITATIVOS 

Macroprocessos geradores de perdas 
2.1 – Compras 0 - 100 24 24% 
2.2 – Recebimento  0 - 100 32 32% 
2.3 - Armazenamento e estoque 0 - 90 42 47% 
2.4 – Exposição 0 - 70 17 24% 
2.5 - Frente de caixa 0 - 90 25 28% 

TOTAL 0 - 450 28 31% 
Cultura de prevenção de perdas 

2.6 - Controle de Índices 0 - 50 2 4% 
2.7 – Ferramentas tecnológicas 0 - 50 34 68% 
2.8 – Treinamentos 0 - 100 17 17% 
2.9 – Reunião de combate às 
perdas 

0 - 25 0 0% 

2.10 – Plano de ação 0 - 25 0 0% 
TOTAL 0 - 250 10,6 18% 

Tabela 18: Classificação Média do Grupo por Critério 
Fonte: O autor (2009) 
 

  De forma individual, percebe-se que o Grupo não tem conhecimento dos seus 

índices de perdas o que acaba inibindo as ações de combate às perdas, refletida 

nos critérios 2.9 - Reunião de combate às perdas e no critério 2.10 - Elaboração de 

planos de ação. Apesar das lojas possuírem ferramentas para gestão de estoques, 

elas não fazem uso das mesmas. Outra deficiência encontrada diz respeito ao 

treinamento dos funcionários, ou seja, por falta do domínio das técnicas de 

prevenção de perdas por parte dos gestores os funcionários acabam não sendo 

treinados para prevenir perdas. 

 Quando se analisa a classificação por grupos de critério, conclui-se que as 

lojas estão deficientes no controle quantitativo das perdas, com apenas 2% de 

adesão a este critério, e na cultura de prevenção de perdas com 18%. O melhor 

desempenho foi identificado nos processos geradores de perda, com a média de uso 

dos processos de 31%, mas ainda sim, muito distante dos 76% necessários para ser 

classificada como uma empresa com uso eficiente de técnicas de prevenção de 

perdas. 
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1 - CRITÉRIOS QUANTITATIVOS 

Critérios Peso por 
Critério 

Loja de 
Melhor 

Classificação 
Loja 13 

Lojas de Pior 
Classificação 
Loja 6 Loja 3 

1.1 - Índice Quebra Operacional 0 - 100 100 0 0 
1.2 - Índice de Perda 
Desconhecida 

0 - 100 0 0 0 

1.3 - Perda Total 0 - 100 0 0 0 
TOTAL 0 - 300 100 0 0 
2 - CRITÉRIOS QUALITATIVOS 

Macroprocessos geradores de perdas 
2.1 – Compras 0 - 100 56 0 15 
2.2 – Recebimento  0 - 100 30 20 30 
2.3 - Armazenamento e estoque 0 - 90 85 40 15 
2.4 – Exposição 0 - 70 30 10 5 
2.5 - Frente de caixa 0 - 90 35 10 10 

TOTAL 0 - 450 236 80 75 
Cultura de prevenção de perdas 

2.6 - Controle de Índices 0 - 50 30 0 0 
2.7 – Ferramentas tecnológicas 0 - 50 45 40 40 
2.8 – Treinamentos 0 - 100 35 0 5 
2.9 – Reunião de combate às 
perdas 

0 - 25 5 0 0 

2.10 – Plano de ação 0 - 25 0 0 0 
TOTAL 0 - 250 115 40 45 

Tabela 19: Comparação das lojas de melhor e pior classificação 
Fonte: O autor (2009) 
 

 Comparando a loja com melhor classificação do grupo com as duas de pior 

desempenho, percebe-se que a loja mantém uso de técnicas de prevenção de 

perdas superior em todos os critérios. Já as lojas de pior classificação, quando 

comparadas entre si, apresentam uma matriz de uso de técnicas diferentes, mesmo 

ambas tendo o mesmo número de pontos (120). Isto significa que mesmo adotando 

estratégias de gestão diferentes elas estão no mesmo nível de classificação.  A 

grande deficiência presente nas três lojas foi a falta de utilização de um plano de 

ação de combate às perdas e da conseqüente não apuração das perdas 

desconhecidas e perda total. Percebeu-se que as empresas dispõem de ferramentas 

capazes de ajudar no controle das perdas, mas que elas são pouco utilizadas. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo geral, a criação de modelo de classificação 

para empresas supermercadista quanto ao uso de técnicas de prevenção de perdas, 

baseados na realidade do grupo parceiros da economia. Neste capítulo são 

apresentadas as conclusões definitivas fruto da investigação realizada, são descritas 

a análise quanto ao atendimento dos objetivos, recomendações para trabalhos 

futuros e as considerações finais. 

 

 

7.1 ANÁLISE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS 

 

 

Durante a execução deste trabalho, a pesquisa, análise e interpretação dos 

dados, permitiram o atendimento dos objetivos específicos e gerais da seguinte 

forma: 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Levantar o estado da arte relativo à técnica de prevenção de perdas. 

Desde a formulação do problema que norteia este trabalho, passando pela 

elaboração do formulário de pesquisa, e pela análise do mesmo, até a criação do 

modelo de classificação e da atribuição de pesos para cada item avaliado, faz-se 

necessário o conhecimento das técnicas e processos utilizados para prevenir perda. 

Portanto, para atingir o objetivo geral deste trabalho foram levantados os conceitos 

de perda total, perda desconhecida, quebra operacional e suas causas geradoras. 

Foram conceituados os produtos de alto risco, além de terem sido relacionados os 

locais onde ocorrem as perdas, os “pilares” da prevenção de perdas: tecnologias 

utilizadas no combate às perdas, recursos humanos, processos operacionais e o 

monitoramento das perdas. Foram estudados os ciclos de melhoria continua e suas 

variações. Estes resultados podem ser encontrados nos capítulo 2, nos itens e sub-

itens 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 e 2.6.1. 
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b) Analisar os números de prevenção de perdas 

A análise dos números da prevenção de perdas é um importante passo para 

entender onde as perdas ocorrem, como elas podem ocorrer e com que intensidade. 

O conhecimento dos números relativos às perdas é fundamental para sua 

prevenção. Foram analisados números das perdas mundiais, perdas nos EUA, 

perdas no Brasil. No Brasil foram analisados os seguintes números: Amostra do 

varejo brasileiro, amostra dos supermercados, distribuição geográfica das perdas no 

Brasil, índices de perda total no varejo brasileiro, índices de perda total em 

supermercados brasileiros, investimento em prevenção de perdas x faturamento 

líquido, tendências dos índices de quebra operacional em relação a perda total, 

causas da quebra operacional, perdas Brasil, causas das perdas desconhecidas, 

perdas de perecíveis em supermercados, índices de perda financeira sobre 

faturamento líquido, produtos mais furtados, soluções adotadas para produtos de 

alto risco em supermercados, perdas nordeste e do Carrefour Natal. Estes 

resultados podem ser encontrados no capítulo 3, nos itens e sub-itens 3.1, 3.2, 3.3, 

3.3.1, 3.3.1.1, 3.3.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.2.4. 

 

c) Descrever como e quais processos influenciam nos resultados da 

prevenção das perdas 

 

Para descrever os processos que influenciam nos resultados da prevenção de 

perdas foi realizada uma análise de todos os macroprocessos do ciclo de vida do 

produto no varejo, quais sejam: Recebimento, armazenagem, exposição e venda. 

Foram analisados também processos que envolvem gestão de estoque, inventário, 

planejamento de compras, fornecedores. Estes resultados podem ser encontrados 

no capítulo 2, e nos sub-itens 2.5, 2.5.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.4.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4, 

2.5.1.5, 2.5.1.6, 2.5.1.7, 2.5.1.8, 2.5.1.9. 

 

d) Identificar práticas presentes (intencionais ou não) de prevenção de perdas 

nas lojas do grupo pesquisado 

 

Para identificar as práticas presentes de prevenção de perdas nas lojas foi 

aplicado um questionário, onde foram identificadas as seguintes informações, 
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práticas e de comportamento: tempo de funcionamento, planejamento de compras, 

quem realiza as compras, ferramentas utilizadas para auxiliar as compras, registro 

de compras, venda, política de preço, conferência de produtos, controle de estoque 

e armazenagem, exposição de produtos, escolha de novos produtos, produtos de 

alto risco, estratégias usadas pelos lojistas para evitar furtos, acompanhamento de 

perdas desconhecidas, câmeras instaladas x operadores, como os produtos 

desaparecem do estoque, frente de caixas, operadores de caixa, registro de 

produtos no caixa, como é realizada a conferência no caixa, quebra operacional, 

procedimento de registro de produtos sem condição de venda, registro de quebra, 

inventário, registro de entrada e saída de produtos, realização de inventários.  Estes 

resultados podem ser encontrados no capítulo 5, e nos itens e sub-itens 5.1, 5.2, 

5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10  

 

e) Classificar as lojas do grupo pesquisado quanto ao uso de técnicas de PP. 

Para classificar as empresas foi utilizado o modelo proposto por este trabalho no 

capítulo 6. Foram classificados 16 supermercados levando-se em consideração o 

uso das técnicas de prevenção de perdas e as atitudes de seus gestores. Das 16 

lojas classificadas, 14 receberam a classificação de Empresas com Uso Mínimo de 

Técnicas de Prevenção de Perdas - EUMTPP e 02 empresas receberam a 

classificação de Empresas com Uso Deficiente de Técnicas de Prevenção de Perdas 

– EUDTPP. Na media, o grupo foi avaliado como ENCP. Estes resultados podem ser 

encontrados no capítulo 6, e nos item 6.2  

 

Objetivo geral: Criar um modelo de classificação para empresas 

supermercadistas quanto ao uso e conhecimento de técnicas de prevenção de 

perdas, baseado na realidade do Grupo Parceiros da Economia. 

O modelo foi criado de acordo com a realidade do grupo pesquisado e foi 

testado para confirmar sua confiabilidade, conforme destacado no objetivo 

específico “e”. O modelo classifica as empresas em quatro níveis diferentes: 

EUETPP - Empresas com Uso Eficiente de Técnicas de Prevenção de Perdas; 

EUITPP – Empresas com Uso Intermediário de Técnica de Prevenção de Perdas; 

EUDTPP - Empresas com Uso Deficiente de Técnicas de Prevenção de Perdas; 

EUMTPP - Empresas com Uso Mínimo de Técnicas de Prevenção de Perdas. Cada 
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nível de classificação pode ainda ser fracionado em mais 5 classificações, que vão 

da letra A à E. Para criação do modelo de classificação de empresas varejistas 

foram utilizados os conceitos apresentados e conhecimentos gerados na execução 

dos objetivos específicos “a”, “b”, “c” e “d”. Estes resultados podem ser encontrados 

no capítulo 6, e nos item 6.1. 

 

 

7.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Este trabalho tratou de estudar um tema de vital importância estratégica para 

gestão do varejo, sugerindo um modelo de classificação de para pequenos varejos 

supermercadista no uso de técnicas de prevenção de perdas. Por se tratar de um 

tema relativamente novo no meio acadêmico, principalmente no que a tange a 

pesquisas voltadas para pequenas empresas, diante das limitações deste trabalho, 

que apenas aponta uma classificação para lojas, e da visível necessidade de 

aperfeiçoamento do modelo de gestão identificados nos resultados da pesquisa, 

sugerem-se os seguintes estudos futuros: 

• Desenvolver um programa de prevenção de perdas específico para 

pequenos varejistas que possa diminuir os problemas de perdas; 

• Investigar sistemas de medição e avaliação de perdas que se adequariam 

melhor à realidade de pequenos varejistas; 

• Estudos específicos sobre a reutilização da quebra operacional 

(desperdício), vista pelo prisma ambiental; 

• Pesquisar sobre educação coorporativa e sua importância na implantação da 

cultura de prevenção de perdas em pequenas empresas; 

• Elaboração de técnicas e treinamentos específicos em prevenção de 

perdas baseadas na gestão do conhecimento. 

 

Enfim, estas propostas para estudos futuros poderão contribuir de forma 

acadêmica e prática para o aprofundamento das questões relativas a prevenção de 

perdas no varejo, ajudarão na democratização do uso do conhecimento e para 
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sobrevivência de pequenos varejistas que vivem em  um mercado altamente 

competitivo.  

 

 

7.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Busca-se enfim responder aos problemas enunciados no início da dissertação, 

que ficaram assim definidos: O grupo Parceiro da Economia utiliza técnicas de 

prevenção de perdas para reduzir suas perdas? Qual o nível de utilização destas 

técnicas? 

O passo inicial para atingir os objetivos gerais e específicos deste trabalho foi 

procurar aprofundar mais o conhecimento sobre as empresas e o cenário em que 

elas estavam inseridas. Quanto ás características das empresas, Concluiu-se que:  

• As empresas têm entre 3 e 14 funcionários, todos muito envolvidos nos 

processos operacionais;  

• Diferentemente de grandes empresas varejistas que adotam um 

padrão de gestão nas lojas, não existe um modelo único de gestão 

para as lojas, ficando os gestores livres para adotar o modelo que lhe é 

conveniente. Esse fato dificulta a padronização de treinamentos e 

aplicação de técnicas controle de perdas para o grupo. 

• A maioria das lojas está localizada em uma região de baixa renda que 

antes não apresentava grandes concorrentes e atualmente divide 

mercado com os grandes varejistas e com novos entrantes; 

• Espaços físicos, capacidade de exposição de produtos e venda são 

diferentes de loja para loja. Essa característica acaba salientando um 

erro de planejamento de compras pela rede, que estabelece 

quantidade de produtos a serem comprados maiores do que a sua 

capacidade de venda e exposição, gerando perdas; 

• Pouco domínio das técnicas de gestão do varejo (geralmente as ações 

realizadas nas lojas são baseadas no empirismo e no senso comum 

dos lojistas). Os lojistas se apegam a paradigmas e ao empirismo para 

justificar suas ações na gestão dos negócios; 
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• Alguns lojistas possuem as tecnologias de informação para gestão de 

estoque e não as utiliza e outros ainda não aderiram às tecnologias da 

informação; 

• Os lojistas cresceram na informalidade e hoje encontram dificuldade 

para se ajustar às exigências tributárias e legais; 

• Durante a pesquisa foi relatado pelos gestores que o grupo possui mão 

de obra pouco qualificada e tem problemas com turnover da mão de 

obra. 

• De maneira geral, não são utilizadas técnicas de monitoramento de 

furtos ou, quando utilizadas são feitas de maneira empírica e não 

podem ser medidas em decorrência da não realização do inventário; 

• A reposição de estoques é feita de forma incorreta, ou seja, o não 

registro das vendas impossibilita as lojas de realizarem compras de 

acordo com as necessidades reais. As compras são realizadas de 

forma empírica, causando excesso e/ou falta de produtos. 

• Os lojistas sofrem com a ausência de uma política de preços de 

produtos apropriadas, ou seja, Ausência de um mix de margem, onde, 

são aplicadas margens lineares de preços, tornando alguns preços 

muito acima do mercado e outros muito abaixo. 

• As lojas não realizam inventários periódicos. Consequentemente, as 

empresas desconhecem seus resultados, suas perdas financeiras e de 

produtos, não conhecem seus lucros ou prejuízos, ficando 

impossibilitadas de qualquer planejamento para investimentos futuros; 

• De forma geral, os lojistas apresentam Mix de produtos inadequados 

para o ambiente comercial onde as empresas se encontram. Os 

lojistas, na ânsia de atender os desejos de seus clientes, compram 

tudo que é solicitado pelo cliente ou que é oferecido pelos 

fornecedores. As lojas acabam comprando produtos incompatíveis com 

o tamanho do seu mercado consumidor e com a capacidade de 

exposição. 

• Ausência de controle de entrada e saída de estoques. Algumas lojas 

dispõem de computadores e softwares de gestão de estoques, mas 

não fazem uso desta tecnologia, já outras não sabem como usa-las. 
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Existem muitas empresas que não utilizam nenhuma tecnologia de 

informação, nestes casos os gestores usam controles manuais ou 

simplesmente não fazem nenhum tipo de controle. 

 

Já no tocante ao cenário que elas estão inseridas, concluiu-se que: 

 

• As empresas estão localizadas em uma região de grande concentração 

de pequenos estabelecimentos comerciais; 

• Foi contatada a entrada de grandes concorrentes varejistas na região 

onde a maioria das lojas está localizada, como o Carrefour, o 

Atacadão, o Shopping Center, as Lojas Americanas, o que acabou 

influenciando na escolha dos clientes; 

• Houve um aumento da eficiência do Estado na arrecadação fiscal, 

relatados por todos os lojistas pesquisados. Os pequenos 

comerciantes conseguiam concorrer com os grandes varejistas quando 

seu grau de informalidade era maior. Essa informalidade se refletia nos 

preços dos produtos e em “vantagens” para seus clientes; 

• Aconteceram mudanças de comportamento dos clientes. Nos bairros 

periféricos das grandes cidades, onde moram os consumidores da 

classe C e D, surgiu um grande número de supermercados de bairro e 

mercearias para atender aos clientes que não possuíam meios de 

transporte individual. Com a melhora do poder de compra os 

consumidores passaram a comprar seus meios de transportes 

individuais, o que levou os consumidores a procurar os 

estabelecimentos com maior oferta de produtos e organização. Os 

consumidores passaram a ser mais informados e exigentes.  

A partir das características encontradas nas empresas e no cenário em que 

elas estão inseridas, buscaram-se na literatura disponível referências para criar um 

modelo de classificação que se adaptasse a realidade das lojas. 

Com relação ao modelo criado, conclui-se que ele funcionou bem para 

classificação da empresas, visto que de forma clara, foram apontados os locais e os 

processos que necessitam ser melhorados.  O modelo de classificação pode ser 

usado em qualquer supermercado de pequeno porte, pois ele avalia e classifica 
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todas as etapas do ciclo de vida de um produto no supermercado de forma simples e 

direta. O modelo pode ser melhorado na medida em que as empresas começarem a 

adotar mais técnicas de prevenção de perdas. A melhoria continua dos processos de 

prevenção de perdas levará a uma melhoria continua do modelo de classificação de 

empresas.  

De acordo com o modelo de classificação de supermercados proposto neste 

trabalho, chegou-se a seguintes conclusões: 

• O grupo foi classificado como Empresas com Uso Mínimo de Técnicas de 

Prevenção de Perdas – EUMTPP, nos seguintes processos e instrumentos de 

prevenção de perdas: Na aferição de perdas totais, quebra operacional e 

perda desconhecia, nos processos relativos a compras, exposição de 

produtos, controle de índices, treinamentos e incentivos, reuniões de combate 

às perdas e na elaboração de planos de ação; 

• O grupo foi classificado como Empresas com Uso Deficiente de Técnicas de 

Prevenção de Perdas – EUDTPP nos seguintes itens de prevenção de 

perdas: recebimento, armazenamento e estoque, e frente de caixa; 

• O grupo foi classificado como Empresas com Uso Intermediário de Técnicas de 

Prevenção de Perdas – EUDTPP no seguinte item de prevenção de perdas: 

ferramentas tecnológicas. 

• Das 16 empresas pesquisadas 14 foram classificadas com Uso Mínimo de 

Técnicas de Prevenção de Perdas – EUMTPP e 02 como Empresas com Uso 

Deficiente de Técnicas de Prevenção de Perdas – EUDTPP; 

• Em média, o grupo ficou classificado como Empresas com Uso Mínimo de 

Técnicas de Prevenção de Perdas – EUMTPP. 

 

Sendo assim, chega-se a conclusão final de que as empresas fazem apenas o 

uso mínimo das técnicas de prevenção de perdas. 
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APÊNDICES  

 

Apêndice A - Questionário de pesquisa 
 
Este questionário faz parte da Dissertação de Mestrado, de CARLOS FREDERICO 
DE ARAÚJO ARCOVERDE, em Engenharia de Produção com ênfase em 
Melhoramento Contínuo e Prevenção de Perdas. Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN. 
 
TEMA DA DISSERTAÇÃO: 
 
Data do preenchimento: ___________________. 
 
Importante: 
 
Questionário para uso confidencial pelo mestrando para realização do trabalho de 
conclusão do curso. Para divulgação serão utilizados somente os dados com relação 
ao conjunto de lojas, não identificando situações específicas. Análise do uso de 
técnicas para prevenção de perdas - PP. Um estudo de caso sobre o uso de 
técnicas de prevenção de perdas. 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
Nome da empresa: 
 
 
Endereço:  
 
 
Nome do Gestor: 
 
 
Número de funcionários:                                Tempo de funcionamento: 
 
Idade Cargo 
 
Escolaridade Tempo de trabalho no varejo 
 
COMPRAS 
 
1 – Existe algum planejamento de compras?     (   )  Sim     (  )  Não 
Qual? 
 
 
2 – Quem realiza as compras? 
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3 – Qual o critério utilizado para definir a quantidade a ser comprada? 
(  ) Experiência de venda 
(  ) histórico de venda 
(  ) Ajuda do fornecedor 
(  ) outra. Qual? _________________________________________________ 
 
4 – O preço influencia no volume comprado?    (  ) Sim     (  )   Não 
Como? 
 
 
5 – Como registra as compras da loja? 
(  ) caderno 
(  ) Planilha no excel 
(  ) Sistema próprio de gestão de estoque 
(  ) Não registra 
(  ) outro ___________________________________________________ 
 
6 – Os fornecedores têm alguma influência no volume comprado?  
(  ) Sim  (  ) Não   Qual? 
 
 
7 – A loja tem algum software de controle de estoque?  (  ) sim  (  ) não 
Você utiliza-o?  (  ) sim  (  ) não 
 
VENDA 
 
8 – Qual a política de preço de venda? 
( ) Margem Linear loja 
( ) Margem linear setor 
( ) Mix de Margem  
 
 
9 – Conhece histórico de vendas da loja? (  ) sim     (   ) não 
Caso sim, como faz para conhecê-lo?  
(  ) anota as vendas individualmente de cada produto 
(  ) sabe pela experiência 
(  ) usa o registro no caixa 
(  ) observa na gôndola e depósito os níveis de estoque 
(  ) outro. Qual? _________________________________________________ 
 
CONFERÊNCIA DE PRODUTOS 
 
10 – É realizada a conferência de produtos na chegada? (  ) sim  (  ) não 
 
11 – O que é observado pelo conferente no processo de conferência de produtos? 
 
 
12 – Quem confere os produtos na chegada? 
 
13 – É conferido o volume solicitado X volume recebido?  (  ) sim   (  ) não 
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Como? 
 
 
DEPÓSITO / ESTOQUES 
 
14 – Registra a entrada no estoque dos produtos que chegam na loja? 
 (  ) sim  (  )  não .  Como? 
 
 
15 – Consegue informar quantas unidades existem no estoque, através de seus 
controles, dos seguintes produtos: (está questão é para confirmar a resposta 
anterior. Se ele dá entrada no estoque, deverá ter essa informação) 
 
- Leite em pó ninho 
- Maisena 
- Sabão em pó OMO 
- Coca-cola pet 
 
16 – Existe um depósito para armazenar o estoque da loja? (  ) sim  (  ) não 
 
17 – Qual o critério de organização de estoque? 
(  ) por setor 
(  ) Por tipo de produto 
(  ) outro critério. Qual? _______________________________________ 
(  ) sem critério 
 
18 – Onde é armazenado os produtos do FLV – Frutas, Verduras e Legumes, frios e 
congelados?  
 
 
19 – Existe algum cuidado especial com estes produtos? (  ) sim  (  ) não 
Quais? 
 
20 – Conhece as temperaturas ideais para armazenar estes produtos?  
(  ) sim     (  ) não 
 
21 – Conhece o processo do PEPS?   (  ) sim   (  ) não 
 
22 – Treina funcionários para utilizá-lo?   (  ) sim  (  ) não 
 
 
EXPOSIÇÃO 
 
23 – Como decide a quantidade a ser exposta de cada produto? 
 
 
24 – Como decide a localização de cada item na loja?  
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25 – Qual o critério utilizado para escolha de novos produtos que irão compor o mix 
da loja? 
(  ) demanda de clientes por produtos 
(  ) oferta de produtos pelos vendedores 
(  ) usa sua experiência no mercado 
(  ) Outros. Qual? ________________________________________ 
 
26 – Observa na loja se existe espaço físico para exposição de um NOVO produto 
antes de comprá-lo?  (  )  Sim    (  )  Não 
 
27 – Existe alguma preocupação na exposição de produtos do FLV, frios e 
congelados?  (  ) sim    (  ) não       Qual? 
 
 
28 – Existe algum controle de temperatura nas áreas de exposição de FLV, frios e 
congelados? (  ) sim  (  ) não. Qual? 
 
Produtos de Alto Risco - PAR 
 
29 – Quais os produtos que você acha que tem maior incidência de furto? 
 
30 - O que faz para evitar o furto? 
 
31 – A loja mede a perda de produtos?  (  ) sim    (  ) não 
Como? 
 
32 – Existem câmeras de segurança na loja? (  ) sim  (  ) não 
 
33 – Alguém opera essas câmeras? (  ) sim  (  ) não 
 
34 – Como um produto pode desaparecer dos seus estoques? 
 
 
FRENTE DE CAIXA 
 
35 – Quantas pessoas ficam no caixa de sua loja? 
 
36 – Quem são essas pessoas?  (  ) você mesmo  (  ) Família  (  ) funcionários 
 
37 – Para controle interno, a loja registra a saída de todos os produtos? 
(  ) sim    (  ) não      Como? 
 
Para que serve este controle? 
 
38 – Como confere o fechamento do caixa? 
(  ) produtos vendidos e registrados X dinheiro 
(  ) você mesmo fica no caixa e não precisa conferir 
(  ) confia nos funcionários 
(  ) outros. Qual?  
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39 – Existe alguma fiscalização sobre o trabalho dos caixas? (  ) sim  (  ) não 
Qual?  
 
 
QUEBRA OPERACIONAL 
 
40 – Qual o procedimento da loja ao encontrar um produto avariado, vencido, 
estragado, sem condições de venda ou degustado? 
(  ) Joga fora    
(  ) troca com fornecedor 
(  ) registra saída do estoque e joga fora ou troca com fornecedor 
(  ) outra.  Qual?  
 
41 – Qual a quebra mensal de sua loja?  __________________ 
(  ) não sei 
 
42 – Tem algum mecanismo de registro de quebra na sua loja? (  ) Sim (  ) Não 

Qual?  
 
43 – Ao jogar fora um produto a loja registra a saída do estoque? 
(  ) sim  (  ) não   Como?  
 
 
INVENTÁRIO 
 
44 – Registra a entrada dos produtos em seu estoque? (  ) sim (  ) não 
Como? 
 
 
45 – O registro do estoque é para uso gerencial ou contábil?  
 
Caso seja para uso gerencial, qual informação você utiliza e para que? 
 
 
46 – Registra a saída dos produtos? (  ) sim  (  ) não 
Como? 
 
47 – Faz contagem de produtos (inventário) para conhecer as faltas e sobras de 
produtos?   (  ) sim    (  )  não 
 
48 – Já fez alguma vez? (  ) sim  (  ) não   
 Quantas?  Como? 
 
49 – Conhece o resultado da empresa?  (  ) sim  (  ) não 
Como faz para conhecer? 
 
 
OBSERVAÇÕES PESSOAIS 
 
50 – Tem computador nos caixas?  (  )  sim    (  ) não 
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51 – Estão registrando todos os produtos?  (  ) sim  (  ) não 
 
52 – As loja tem temperatura ideal para exposição de produtos? (  ) sim  (  ) não 
Observações: 
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Apêndice B – Tabela de Classificação: Lojas X critérios 
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