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O MAPA DA
PREVENÇÃO
O varejo nacional bate recorde ao registrar 2,31% de perdas
do faturamento do setor; confira orientações dos consultores
sobre como proteger as áreas de loja, checkout, tesouraria,
estoque, entrada e saída de clientes.

PARCERIA
Sede da Apas
totalmente
protegida
pelas soluções
Gunnebo
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TUB
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INOVAÇÃO
Riachuelo
em todo o
Prevenção
Brasil com
de Perdas
atendimento
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AS MELHORES SOLUÇÕES ANTIFURTOS,
COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO.

RF AM

2

Editorial

SUMÁRIO
04. PESQUISA
SBVC quer Núcleo de Prevenção
de Perdas para ampliar
competitividade do varejo

14. FRENTE DE CAIXA
Novo, Gatecash Dynamic faz
contagem de itens por operador
via processamento de imagem

05. PROTEÇÃO
De olho na segurança e bem
estar de visitantes, APAS fecha
todo CFTV com a Gunnebo

15. ACESSO À LOJA
Contador de fluxo Gatecount
controla entrada e saída de
clientes na TNG com relatórios

06. SEGURANÇA
Gunnebo amplia conceito
de prevenção de perdas com
Central de Monitoramento 24h

16. CRESCIMENTO
Gunnebo Brasil atinge marca de
13 mil lojas protegidas em todo o
varejo nacional

08. TECNOLOGIA
Referência em cadeados
eletrônicos, Linha Praxis
tem novidades para tablets e
smartphones

17. COMÉRCIO
Cadeados eletrônicos garantem
mais vendas de eletroeletrônicos
à rede Ibyte no Nordeste

09. NOVIDADES
Equipe de desenvolvimento
oferece inéditas antenas
de chão e de checkout para
o mercado
11. RECEBIMENTO E ESTOQUE
Gatecash Módulo Retaguarda:
novidade surge para monitorar
recebimento de mercadorias

18. ATENDIMENTO
Novidade, Portal do Cliente
facilita pedidos, orçamentos e
reparos de toda a rede Riachuelo
19. PARCERIA
Gunnebo e FAL desenvolvem
projetos em conjunto com
excelentes resultados

Financiamento
de 100%
20. CONTROLE
dos produtos Etiquetagem na origem: redução

13.

de custos operacionais em 20% e

70% nas vendas
Baixas taxas deaumento
juros,deem
21. À DISTÂNCIA
torno de 6% aa Monitoramento
(de acordoremoto antecipa
chamadas técnicas com ajustes
com a instituição
sem deixar sistema inoperante
ÁREA DE LOJA �nanceira) 22. PLANEJAMENTO

12. TESOURARIA
Com Intelisafe, Violeta
Supermercado reduz perdas
de numerário e amplia
produtividade de equipe

Rápida, silenciosa e discreta,
TUB Câmera garante 100% de
proteção visual à Leroy Merlin

Confira as dicas de Anderson
Prazo para quitação
deaproveitar as datas
Ozawa para
até cinco anos comemorativas sem perdas

Até 24 meses para
EXPEDIENTE começar a pagar
Sede América do Sul
Rua Tomas Sepé, 350 - Cotia - SP - CEP 06711-270
Atendimento: (11) 3732-6626
Central de Negócios: (11) 3732-6628
info.br@gunnebo.com
www.gateway-security.com.br / www.gunnebo.com.br
Acompanhe-nos também na redes sociais e conheça o
Blog Sobre o Varejo: www.gateway-security.com.br/blog

A REVISTA PREVENÇÃO DE PERDAS É UMA PUBLICAÇÃO DA GUNNEBO BRASIL.
Coordenação geral
Adriano Sambugaro
Produção editorial
Versátil Comunicação Estratégica
(www.versatilcomunicacao.com.br)
Textos
Camila Callegarette e Helder Horikawa
Edição Cícero Vieira (MTb: 23.171)
Fotos
Luiz Machado/Agência Imagem e
Durvile Cavalcanti

Conselho Editorial
Adriano Sambugaro, Hector Becerra,
Luciano Raposo, Luiz Fernando Sambugaro,
Marta Alcarde, Moacir Michel,
Oswaldo Oggiam, Pedro Guedes,
Rubens Bulgarelli e Rui Rodrigues
Projeto gráfico e diagramação
Cyan Studio (www.cyan.com.br)
Impressão
MN Representações

UM MUNDO
CHAMADO GUNNEBO
Chegamos à sétima edição da
Revista Prevenção de Perdas.
Começo meus comentários
voltando um pouco no tempo.
Nas edições anteriores, fizemos muitas afirmações,
assumimos compromissos com nossos clientes,
como manter a qualidade dos serviços, parceiros e
colaboradores, desenvolver novas soluções, investir
em treinamento e transferir conhecimento. E posso
afirmar que foi muitíssimo difícil cumprir com
todos esses compromissos, principalmente em um
dos piores ciclos de nossa economia e do varejo,
como consequência.
Entretanto, os clientes são nossas fontes de
oxigênio e, como tal, não poderíamos acompanhar
o negativismo do mercado e deixar de cumprir com
os compromissos. No mundo chamado Gunnebo,
que já ultrapassa mais de 13 mil lojas por nós
protegidas e mais de 80 mil antenas instaladas,
não cabe pessimismo, mas uma recíproca
colaboração entre parceiros que querem vencer.
Assim deverá ser sua impressão ao acompanhar as
próximas páginas desta edição.
As perdas continuam a crescer e nada indica que
serão reduzidas, principalmente nas condições
atuais. Tudo o que se puder fazer em prol do
varejista estará sendo um fator de contribuição
para a redução de perdas. Nossas parcerias
incluem os mais brilhantes profissionais em
suas respectivas áreas e pretendemos com isso
dar oportunidade ao cliente de se atualizar e
profissionalizar, inclusive com sua equipe.
Veja nesta edição parcerias importantes que
nos ajudaram a cumprir nossas metas no varejo. O
Espaço Apas, renovado e totalmente monitorado
pelos equipamentos da Gunnebo, a Leroy Merlin
encampou um projeto pioneiro introduzindo a TUB
Câmera com resultados imediatos e a TNG, que se
mostra satisfeita após seis anos de trabalho em
conjunto e agora implementa os contadores de
fluxo. E, no Nordeste, área de maior crescimento
no varejo brasileiro, veja o case da Ibyte, que desde
2006 mantém uma história de redução de perdas e
aumento expressivo de vendas.
Além de contribuir com o sucesso dos clientes,
é preciso ressaltar que a Gunnebo disponibiliza ao
mercado uma série de novidades.
Caro leitor, inclua mais lucro no seu projeto.
Aproveite as informações aqui prestadas e tire o
máximo de proveito do seu potencial de mercado.
Boa sorte e bons negócios!
Luiz Fernando Sambugaro
Diretor de Comunicação da Gunnebo Brasil

Prevenção
de Perdas

Parceria

SBVC: MISSÃO É AUMENTAR A
COMPETITIVIDADE DO VAREJO

Criada em maio de 2014, a Sociedade Brasileira de Varejo e
Consumo prepara um núcleo para falar sobre prevenção de
perdas, levando auxílio, informações e soluções para o setor

www.sbvc.com.br

Criada em 2014,
é uma entidade
aberta, sem
fins lucrativos,
multissetorial
e com atuação
complementar
às demais
organizações de
classe do varejo.
Ela foi constituída
com o propósito
de contribuir para
o aumento da
competitividade
do varejo, trazendo
conteúdos
e estudos
de mercado,
promovendo
ações sociais
e networking
entre executivos
varejistas de todos
os segmentos.
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Após um ano de 2014 difícil, com crescimento
abaixo do esperado em razão da desaceleração
econômica, o varejo brasileiro busca respirar novos
ares. Consultores de mercado estimam um índice
de 2% a 4% de crescimento em 2015. Pouco se
comparado às temporadas passadas, quando esse
número atingiu até 15% anualmente.
Mas foi nesse cenário de retração que surgiu,
em maio de 2014, a SOCIEDADE BRASILEIRA
DE VAREJO E CONSUMO (SBVC), que reúne em
seu conselho deliberativo executivos de redes
como Magazine Luiza, Cybelar, Saraiva e Grupo
Pão de Açúcar. “Nossa missão é aumentar a
competitividade do varejo, trazendo dados de
pesquisas para que o mercado se movimente cada
vez mais e novas visões façam parte dos negócios”,
afirma Eduardo Terra, fundador e presidente da
SBVC e sócio-diretor da BTR, empresa voltada para a
educação corporativa do varejo.
No quesito novas visões para os varejistas
inclui-se a criação do Núcleo de Prevenção
de Perdas. De acordo com Terra, as perdas,
ocasionadas principalmente pelos furtos internos
e externos, são um dos principais problemas de
competitividade no segmento. “Dependendo
do resultado que elas trazem para a loja, fica
impossível competir com a concorrência. Além de
não lucrar, o pior é que o varejista perde. Por isso,
o primeiro passo é medir as perdas e identificálas. Depois, é preciso discutir mais e encontrar
as melhores estruturas de custos e investir em
soluções de tecnologia e treinamento de pessoas
para mudar esse cenário”, destaca.
O Núcleo de Prevenção de Perdas, que tem o
diretor de Comunicação da Gunnebo, Luiz Fernando
Sambugaro, entre os participantes, está em fase de
estudos. Os profissionais analisam quais assuntos
serão abordados nas palestras e a forma com que
serão apresentadas as soluções que contribuem
com a redução de perdas do varejo no Brasil, que
em 2013 atingiram a marca de 2,31%, a maior
média desde 2002, como aponta a 14ª Pesquisa de

Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro, realizada
pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e
Mercado de Consumo (Ibevar).
Para Terra, o Brasil conta hoje com as principais
tecnologias antifurtos do mundo. Porém,
argumenta o executivo, é fundamental treinar as
equipes. “O empresário do varejo precisa entender
de uma vez por todas que as oportunidades de
furto existem e é fundamental investir nas pessoas.
É preciso treiná-las para que atuem em conjunto
com os sistemas tecnológicos”, ressalta.

De acordo
com Terra, a
prevenção
de perdas só
será completa
quando o varejo
aprender a
utilizar o tripé
tecnologia,
processos e
pessoas
DIVULGAÇÃO

SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE VAREJO E
CONSUMO

Parceria

Em 2014 o Espaço Apas
Centro de Convenções
realizou mais de 300 eventos

APAS 100% GUNNEBO

Sede da maior entidade supermercadista do país tem todo seu sistema de CFTV da
companhia; espaço de eventos recebe cerca de 25 mil pessoas anualmente
Criada em 1971 por um grupo de empresários,
a ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE SUPERMERCADOS
(APAS) é a maior entidade regional do setor
no país. Com o objetivo de profissionalizar o
segmento para melhor atender aos anseios do
consumidor, buscar a excelência na operação,
apontar as tendências do varejo e promover a
sustentabilidade, ela realiza encontros, seminários
e cafés para estreitar o relacionamento entre
supermercadistas e fornecedores.
Por isso, a entidade mantém o Espaço Apas
Centro de Convenções, que costuma atrair em
média 25 mil pessoas anualmente. Ele está
instalado em um prédio contemporâneo, com
espaços versáteis que podem ser organizados de
acordo com o número de participantes, sem perder
a sofisticação. Há ambientes para reuniões para dez
pessoas e até eventos com 600 convidados. “Toda
essa completa infraestrutura precisa ser protegida
e ninguém melhor do que a Gunnebo para
cuidar desse patrimônio”, justifica Carlos Corrêa,
superintendente da Apas.
A proteção do patrimônio significa a parceria
fechada com a Gunnebo no desenvolvimento de
um amplo e exclusivo projeto de CFTV. “O prédio
tem sido procurado cada vez mais pela sociedade
para eventos corporativos e sociais e a nossa
maior preocupação é a segurança das pessoas
que nos visitam, bem como dos colaboradores”,
argumenta Corrêa.

De acordo ele, a qualidade das câmeras da
Gunnebo em ambiente sem iluminação é o
ponto forte do projeto. “Também nos chamou
a atenção a inteligência de cobertura utilizada
no desenvolvimento do projeto. Fica claro que as
soluções foram disponibilizadas dependendo do
tamanho e abrangência da área a ser coberta, bem
como a busca para não deixar pontos cegos”, enaltece.
O projeto utiliza tecnologia IP de última geração, com
software de reconhecimento facial e abandono de
objeto, além da câmera fisheye que permite visualizar
de diversos ângulos todo o salão eventos.
Segundo Corrêa, a Apas acredita que contar com
parceiros como a Gunnebo é saber que existem
empresas e profissionais mais do que habilitados a
ajudar na resolução dos problemas. “Essa segurança
nos dá ainda mais ânimo para prosseguir, buscando
a excelência na gestão dos negócios, que visa
beneficiar cada vez mais o consumidor”, exalta o
superintendente da entidade.
O Espaço Apas foi contemplado, recentemente,
com o terceiro lugar nacional na categoria Centro de
Convenções de Pequeno e Médio Porte no Prêmio
Caio. Em 2014 foram realizados mais de 300 eventos
no local, que também foi palco de importantes
gravações de peças publicitárias. Ele também oferece
uma gama de serviços, como a Escola Apas, que
promove cursos gratuitos para capacitar mão de obra
operacional e levar modernas técnicas de gestão
supermercadista aos associados.

ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE
SUPERMERCADOS

www.portalapas.org.br

Criada em 1971,
a entidade possui
1.226 associados
que somam 2.907
lojas e dirige 13
regionais e duas
distritais. Sua
marca registrada
é o Congresso e
Feira de Negócios
em Supermercados
(Feira Apas).
Participam dele
anualmente
cerca de 75 mil
empresários e
550 empresas
expositoras,
gerando negócios
na ordem de
R$ 5 bilhões.

Prevenção
de Perdas

SOLUÇÕES
INOVADORAS

MONITORAMENTO
INTEGRADO 24H

Nova operação transforma os produtos de segurança já
instalados nos clientes em serviços remotos, ampliando
o conceito de prevenção de perdas; com ela é possível
monitorar e interagir com os sistemas de refrigeração
da loja, controlar o funcionamento de energia e a
temperatura de cada ambiente
Para garantir um total controle das soluções de proteção, a Gunnebo
criou, neste princípio de 2015, a Gunnebo Serviços Integrados. Tratase de um serviço pioneiro no país, focado em operação de sistemas
para oferecer mais segurança, controle e estabilidade de forma
ampla e imediata aos clientes.
A Gunnebo Serviços Integrados oferece a Central de Monitoramento
24 horas, que garante qualidade de serviços para varejistas, centros de
distribuição, hospitais, bancos e indústrias. Ela conta com uma equipe
de pessoas treinadas e qualificadas para monitorar em tempo integral
os principais serviços relacionados com a gestão do negócio, segurança
e melhorias dos processos que podem influenciar as perdas.
Com os serviços remotos oferecidos pela Gunnebo, uma das
grandes vantagens para o varejista é que ele pode aproveitar melhor
os equipamentos já instalados na loja. Imagine, por exemplo,
monitorar e gravar remotamente as imagens com as câmeras já
existentes e associar eventos ocorridos com os procedimentos de
segurança, como entrada e a saída loja e revista do estoque. Ou
ainda, monitorar e interagir com os sistemas de refrigeração da loja,
controlando o funcionamento adequado de energia e a temperatura
de cada ambiente de forma remota.
Confira as dicas, os benefícios e vantagens de cada sistema de
proteção e controle, segundo o engenheiro Oswaldo Oggiam, diretor
de Novos Negócios da Gunnebo.
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Os alarmes são considerados sistemas
básicos de segurança e possuem um
protocolo de comunicação que permite
a integração do sistema fornecido pela
Gunnebo Serviços Integrados. Assim
como o CFTV, são importantíssimos
para garantir a segurança do ambiente.
Segundo Oggiam, depois de uma análise
de risco no local aprova-se o projeto
existente ou amplia-se com novos
sensores, botões de emergência e outros
dispositivos de alarme. O projeto é
desenhado de acordo com os processos
e procedimentos de cada negócio,
estabelecendo um plano de ação
utilizando todos os recursos necessários.
A empresa estabelece a periodicidade
e tipos de relatórios que deseja receber,
como arme e desarme do sistema e
gravação remota de imagens. Além
disso, o cliente define a forma de
recebimento: e-mail, SMS ou acesso ao
portal da Gunnebo.

O controle de acesso da Gunnebo proporciona
acompanhar o movimento de entrada, saída
e circulação de pessoas autorizadas em um
ambiente e/ou instalações. É uma ótima opção
para o varejista que quer monitorar áreas
exclusivas, por exemplo, como o Centro de
Processamento de Dados, estoque e a tesouraria,
além de contabilizar o tempo de permanência de
pessoas em locais protegidos. Em ambos os casos,
são desenhados relatórios integrados de acordo
com a necessidade de cada cliente.

A proteção das
lojas com sistemas
antifurto EAS
(Electronic Article
Survaillance) pode ser
ampliada por meio
do monitoramento
remoto. O controle
é online e a análise
feita em tempo
real, indicando
informações sobre o
funcionamento da
antena e se houve
disparos de alarme
do sistema. Todo
monitoramento
é feito com o
equipamento ligado
e desligado e gera
relatórios periódicos
que são entregues
aos clientes.

Em tempos de crise econômica e energética, prevenir
é o melhor caminho para evitar perdas ou gastos
desnecessários. O serviço de automação e incêndio da
Gunnebo, de acordo com Oswaldo Oggiam, controla o
gasto excessivo de energia, desligando as luzes e o ar
condicionado no fim de cada expediente. Cada cliente pode
monitorar online o seu serviço e solicitar que a Central de
Monitoramento apague as luzes ou aumente, diminua ou
desligue o ar condicionando. Já na área contra incêndio,
são feitos testes remotos nas bombas para garantir que
elas funcionem adequadamente no momento em o fogo
começa se alastrar. Com isso, as chances de uma pequena
chama transformar-se em incêndio são mínimas e caso isso
aconteça, o sistema integrado aciona o dispositivo para que
a bomba d’água funcione imediatamente.

O varejista sabe quantas pessoas entram diariamente
em sua loja? Ou qual o dia de maior fluxo de clientes?
Essas e outras informações são de grande importância
para qualquer negócio. E é justamente com esse
enfoque que a Gunnebo disponibiliza o contador de
fluxo de pessoas. Com ele, o varejista tem acesso a
relatórios diários ou periódicos de quantas pessoas
estiveram no local protegido, além da integração com
ERP do cliente para outros serviços de gestão, como
geração de tíquete-médio e ações promocionais.

Prevenção
de Perdas

SOLUÇÕES
INOVADORAS

De olho em mais vendas, é cada vez maior o número
de varejistas que retiram os produtos eletroeletrônicos
de áreas confinadas para expô-los à degustação de
clientes. Por isso, é essencial protegê-los com o uso
dos cadeados eletrônicos. “Eles geram segurança,
estabilidade e maior visibilidade aos produtos. É fato
que aparelhos expostos ligados e acessíveis para
experimentação vendem mais”, afirma Laura Pinto, da
área Comercial da Gunnebo.
ALARME SONORO,
FLEXIBILIDADE NA EXPOSIÇÃO
E ALIMENTAÇÃO DIRETA
A Gunnebo coloca à disposição dos clientes o
cadeado Praxis Slim, munido de disparo de um alarme
sonoro. Por meio de um sistema de som, ele informa
a tentativa de furto e evita que o equipamento seja
realmente levado por uma pessoa mal intencionada.
Além disso, o cadeado permite que
o aparelho eletrônico seja exposto
tanto na vertical quanto na horizontal,
facilitando a visibilidade ao consumidor.
Entre suas principais características
estão a alimentação direta, que garante
a carga do aparelho apresentado, que
pode ser manuseado pelo consumidor,
ampliando as chances de sucesso nas
vendas do varejista.
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As vendas de
aparelhos de telefones
celulares no Brasil,
cresceram em 2014
algo em torno de 7,2%
em relação ao ano
anterior. Em números,
foram comercializadas
15,8 milhões
de unidades.

Entre os tablets, o
desempenho foi
ainda melhor. As
vendas chegaram
a 9,5 milhões de
aparelhos, ante
a 8,4 milhões
de 2013, o que
representa um
aumento de 13%.

Fonte: Consultoria IDC Brasil

COMODIDADE E
SEGURANÇA
PARA OS CLIENTES
BANCÁRIOS
Presentes em redes varejistas de todo o país, os cadeados
eletrônicos da Gunnebo estão, desde o princípio de 2015,
também em agências premium de uma grande instituição
bancária do exterior, que mantém operações em 565
municípios do Brasil, atendendo a 2,9 milhões de pessoas físicas
e outras 312 mil jurídicas.
Em cada uma das agências premium são disponibilizados
três tablets aos clientes do banco, protegidos por cadeados com
pedestal médio branco e conectores para IPad. A estética e a
segurança foram determinantes na aquisição dos produtos.
O uso de cadeados eletrônicos da Gunnebo em instituições
financeiras teve início com o projeto piloto em uma agência
instalada em um shopping da capital paulista. Outras instituições
interessadas já estão em processo de homologação.

ANTENA DE CHÃO
PROPORCIONA VÃO MAIOR
EM ENTRADA DE LOJA
Quando colocou em prática o projeto
da criação da loja de moda feminina
SIMPLE LIFE, no Shopping Ibirapuera,
em São Paulo, em 2014, a empresária
Adriana Kim buscava uma arquitetura
arrojada, com visual moderno que
contemplasse também o plano de
prevenção de perdas. “Nossa loja tem
a vitrine vazada como se fosse uma
extensão aberta, então precisava de
um estudo planejado para investirmos
corretamente em segurança sem
perdermos a beleza do ambiente”,
argumenta ela.
Depois de uma análise estratégica,
a Gunnebo sugeriu a antena de chão
(tecnologia AM Stargate) como uma
alternativa, que atendeu também
aos conceitos de discrição e elegância
solicitados pela Simple Life. O maior
diferencial desse projeto é o vão entre

as antenas verticais, que pode ser
aumentado para aproximadamente 3,5m
em comparação a um projeto normal que
chega a, no máximo, 2,20m.
Tecnicamente, com apenas uma
eletrônica podem funcionar até quatro
antenas. Outra vantagem é que a antena
instalada no chão é produzida com
alumínio da melhor qualidade para resistir
à corrosão do cimento e outros materiais

corrosivos, uma vez que a mesma é
instalada junto ao contrapiso da loja.
Há ainda na antena uma tecnologia
embarcada que possibilita sua
manutenção remotamente, o que reduz a
quantidade de chamados técnicos e agiliza
o conserto. “A antena de chão foi a melhor
escolha para nosso projeto de prevenção
de perdas”, declara a empresária. Além da
antena, a loja tem o CFTV da Gunnebo.

INÉDITA, ANTENA DE CHECKOUT OFERECE
ABORDAGEM MAIS SEGURA
Uma abordagem mais pessoal,
restrita, menos constrangedora e,
principalmente, mais segura. Essas
são as grandes vantagens da Antena
Phenom de Checkout com tecnologia
acusto magnética (AM) desenvolvida
pela Gunnebo, em sua mais recente
novidade para o mercado nacional
de prevenção de perdas. A solução
foi produzida, a princípio, a pedido de
uma grande rede varejista do setor
supermercadista, que atrai mais de 19
milhões de clientes mensalmente em
suas 250 unidades pelo país.
Com a Antena Phenom de Checkout
o cliente suspeito de furto não precisa
sair da loja para ser abordado pela
equipe de segurança. “Quando a
abordagem ocorre no caixa é possível

que a operadora bem treinada permita
a identificação do produto e o desative
de forma mais rápida e eficiente”,
argumenta Kátia Zenaro, da Gerência de
Projetos da Gunnebo.
A nova antena foi projetada para
detecção em vãos de 80 cm a 160 cm,
com instalação especial nas laterais
dos caixas em supermercados e outros
segmentos do varejo. Ela não interfere
na movimentação de carrinhos e
não prejudica em nada a estética da
loja. “Além disso, a tecnologia acusto
magnética possibilita a detecção através
de líquidos, superfícies metálicas e
carrinhos de supermercados”, diz Kátia.
“Com essa abordagem preventiva, o
varejista evita a consumação de uma
perda”, completa.

Prevenção
de Perdas

Capa

O MAPA DA
PREVENÇÃO
DE PERDAS

As perdas no varejo nacional atingiram 2,31% do faturamento líquido do
segmento em 2013. A marca, que representa o maior índice registrado nos
últimos dez anos, faz parte da 14ª Pesquisa de Avaliação de Perdas no Varejo
Brasileiro, realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado
de Consumo (Ibevar) em parceria com o Programa de Administração do Varejo
da Fundação Instituto de Administração (Provar/FIA), Associação Brasileira de
Supermercados (Abras) e Nielsen.
Só na área supermercadista, as perdas nas lojas chegaram a 2,52% (R$ 5,3 bilhões)
do faturamento do setor de R$ 272,2 bilhões. Em 2012, elas foram de 1,95%.
De acordo com Cláudio Felisoni de Ângelo, presidente do Ibevar, para que um
plano de prevenção de perdas funcione com êxito é preciso priorizar as ações,
colocando não só os equipamentos corretos para cada setor, como também
oferecer treinamentos para os funcionários. “Profissionais preparados, aliados
a equipamentos sofisticados e com a manutenção em dia, resultam em menos
perdas e mais lucros às empresas”, explica.
Confira, nas próximas páginas, orientações e dicas de Alexandre Ribeiro, diretor
da RDias Assessoria para o Varejo, e Anderson Ozawa, diretor de Prevenção
de Perdas e Gestão do Varejo da Boucinhas, sobre como proteger sua loja e as
melhores soluções de algumas das principais áreas do empreendimento.
BOUCINHAS
CONSULTORIA

www.boucinhas.com.br

Com sede em São Paulo, é
uma das mais tradicionais
consultorias do país. Além
da Boucinhas Consultoria,
tem outras verticais de
atuação divididas em
Boucinhas Inovação,
Boucinhas Outsourcing,
Boucinhas Recursos
Humanos e Boucinhas
Serviços de Inventário.
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RDIAS ASSESSORIA
PARA O VAREJO

www.rdias.com.br

Fundada em 1994, a
empresa, com sede em
São Paulo e escritório
também em Recife, presta
um serviço completo
de análise, diagnóstico,
definição de estratégia,
preparação de recursos,
capacitação, execução
e mensuração dos
resultados para o varejo.

LANÇAMENTO DA GUNNEBO
TRAZ MAIOR CONTROLE PARA O
RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
Uma das áreas operacionais em que pode ocorrer perdas significativas no varejo é a de
recebimento de mercadorias. Por isso, segundo os consultores, toda a atenção por ali é
essencial e manter o seu controle é de vital importância.
Testado e homologado pelo varejo no monitoramento dos PDVs em tempo real, o
Gatecash da Gunnebo é uma das principais ferramentas de controle de perdas na frente
de caixa. Agora, a companhia disponibiliza ao mercado o Gatecash Módulo Retaguarda,
destinado ao controle e monitoramento de recebimento de mercadorias.
A grande vantagem, segundo Moisés Pontremoli, da área de Desenvolvimento da
Gunnebo, é que a novidade é totalmente integrada ao sistema Gatecash. Com isso, em
apenas um programa, o varejista, segundo ele, pode monitorar dois processos, fazendo com
que sua equipe de prevenção de perdas necessite do aprendizado de apenas um deles.
Com o Módulo Retaguarda é possível fazer o monitoramento das imagens em tempo
real, vinculadas as informações de entrada de mercadorias, com interface remota para
consultas de eventos. Ele também faz o cruzamento das informações de entrada com as
de saída por meio da visualização dos cupons, além da opção de relatórios e gráficos com
estatísticas. “Vale lembrar que o sistema é compatível com a maioria dos softwares de
gestão de recebimento de mercadorias, como o Windows e o Linux”, afirma Pontremoli.
Se o cliente já possui um software de recebimento de mercadorias, o Gatecash
Módulo Retaguarda integra-se com o mesmo por meio do fornecimento de um
Software Development Kit (SDK) pela Gunnebo. Caso ele não o tenha, a empresa fornece
gratuitamente um sistema simplificado para a realização desse processo.
VANTAGENS
• Caso se perceba quebra de
estoque de um produto,
consulta-se apenas aquele produto
• Caso se desconfie de um
determinado operador,
observa-se apenas aquele operador
• Como abordagem padrão,
pode-se observar apenas
operações de maior risco como
recebimentos cancelados

ANDERSON OZAWA:

“Como a área de recebimento e estoque
tem sido considerada de alto risco,
é indispensável monitorá-la. Uma
boa solução é o CFTV, pois registra o
comportamento dos funcionários na hora
da entrega de mercadoria. Além disso,
verifica o posicionamento adequado
e de que forma as tarefas estão sendo
executadas. Mas o varejista não pode
esquecer também de treinar e qualificar
os funcionários que o monitoram”

TECNOLOGIAS SUGERIDAS
CÂMERAS: o CFTV garante o
monitoramento das operações de
entrada e saída das mercadorias,
organização e demais processos internos.
Há diversos modelos, incluindo a câmera
de trilho TUB Câmera.
ETIQUETAS: uma vez que o produto entra
no estoque é necessário que ele seja etiquetado, pois está sujeito a furtos. Outra
alternativa é a etiquetagem na origem,
quando o produto chega ao CD devidamente etiquetado da fábrica.
ANTENAS: normalmente os varejistas não
optam por elas para o estoque, mas já está
na hora de considerá-las importantes para
a área, pois servem como um complemento para as câmeras e ajudam a sinalizar o
furto no momento exato da tentativa.
MONITORAMENTO DE RECEBIMENTO:
uma das novidades é o Gatecash
Módulo Retaguarda, que faz o monitoramento das imagens em tempo real,
vinculadas as informações de entrada de
mercadorias, com interface remota para
consultas de eventos.

Prevenção
de Perdas

Capa

OPERAÇÕES DE
NUMERÁRIO COM
SEGURANÇA

ALEXANDRE RIBEIRO:

“As operações de guarda e
transporte de valores devem ter
atenção especial em prevenção de
perdas, pois o volume de dinheiro
no varejo ainda é grande. As falhas
acontecem no fechamento de
caixa e isso ocorre por falta de
tecnologia ou controle. Por isso,
antes de mais nada, é preciso revisar
toda estrutura, importantíssimo
para fazer crescer os resultados e a
produtividade da empresa”

Em 2013, o VIOLETA SUPERMERCADO,
em São Paulo, investiu na aquisição do
Intelisafe, o cofre inteligente da Gunnebo.
O projeto começou pela unidade do
Butantã e gerou resultados extremamente
positivos. “A aquisição do equipamento
nos proporcionou uma série de benefícios,
como maior segurança à equipe da
tesouraria e controle do numerário”, explica
o diretor Carlos Rafael Martins.
Com o Intelisafe, diz o também diretor
José Eduardo Vaz Carvalho, apenas um
profissional (antes eram dois – tesoureiro
e o fiscal de caixa) fica responsável pela
retirada do dinheiro nos caixas e pelo

“É importante que o varejista tenha a
assessoria da prevenção de perdas no
que tange à definição de segurança
da tesouraria, o controle do acesso, a
rotina de sangrias, o modelo do cofre
e a forma da coleta de valores para
as instituições financeiras. Todas as
operações da tesouraria devem ser
monitoradas por CFTV e as sangrias
devem ser acompanhadas por um
fiscal de loja, com monitoramento por
câmeras da central de operações”
TECNOLOGIAS SUGERIDAS
CFTV: o uso das câmeras nesse local
garante a inibição de ações como fuga
de informações sensíveis na área de
administração, furto de numerário em
tesouraria, entre outros problemas.
COFRE INTELIGENTE: o cofre Intelisafe,
da Gunnebo, garante segurança no
fechamento e conferência na tesouraria,
recolhimento de numerário e é
fundamental na contagem e verificação
de autenticidade de notas.
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ANDERSON OZAWA:

depósito no cofre inteligente. Além
disso, o controle da operação é todo
automatizado por meio de senhas que
identificam o responsável pela operação
até o depósito no cofre. “Eliminamos
também a necessidade de contar o
dinheiro, uma vez que o cofre faz a
contagem das notas e emite o valor total
depositado em cada operação”, explica.
As divergências com as empresas de
carro-forte sobre eventuais diferenças
também ficaram no passado. “Por
diversas vezes tínhamos discordância
entre os profissionais envolvidos. Os
valores não conferiam, o que gerava
quebras de caixa que acarretavam
desconfortos e descontentamentos, além
de grandes prejuízos à empresa”, lembram
os diretores.
Hoje, todas as quatro unidades da rede
Violeta na capital estão com o Intelisafe.
“Agora temos total controle das operações
da tesouraria. De forma online sabemos
tudo o que acontece em nossas lojas”,
argumenta Carvalho.

Carvalho: “agora temos total
controle das operações da
tesouraria”

ALEXANDRE RIBEIRO:

“É o espaço mais vulnerável para
furtos, pois é onde concentramse as diferentes personalidades
de furtantes. O varejista precisar
entender que a maioria dos furtos
ocorre por oportunidade, por isso é
importantíssimo inibir as ações que
possam gerar perdas”

TECNOLOGIAS SUGERIDAS
ETIQUETAS E ACESSÓRIOS: as
etiquetas protegem todos os produtos,
principalmente os de que pequeno
porte e alto valor agregado. Entre os
destaques estão as etiquetas Galaxy.
A Gunnebo oferece etiquetas especiais
para garrafas, os protetores de
policarbonato e as etiquetas aranha.
ANTENAS: ajuda a inibir futuras
tentativas de furtos. A Gunnebo possui
a maior coleção de antenas do mercado
e é internacionalmente reconhecida por
sua excelência em design e inovação.
CÂMERAS: distribuí-las em pontos
estratégicos da loja é fundamental para
que possam capturar imagens de todos os
espaços, incluindo os mais escondidos. Uma
das tecnologias mais recentes apresentadas
pela Gunnebo é a TUB Câmera.
CADEADOS ELETRÔNICOS:
eles possibilitam a exposição
segura dos produtos eletrônicos
e destacam-se pela praticidade e
economia para exposição atraente
e segura das mercadorias. A Linha
Praxis da Gunnebo tem atuação
destacada no mercado.

PROTEÇÃO VISUAL 100%
COM A TUB CÂMERA
Uma das maiores redes do varejo de
construção do Brasil, a LEROY MERLIN
utiliza, desde janeiro de 2015, a TUB
Câmera em sua unidade de São Leopoldo,
no Rio Grande do Sul. O projeto teve
início com a necessidade da companhia
em fazer um novo planejamento de todo
o seu sistema de CFTV, principalmente
com o objetivo de diminuir as muitas
câmeras no escopo de trabalho, que
deixavam os operadores com pouca
efetividade no monitoramento.
Nesse cenário, a TUB Câmera encaixouse como a solução ideal. “Estamos com
esse projeto pioneiro no Brasil desde
janeiro funcionando na sua efetividade.
Pontuei à Gunnebo a necessidade de
reduzirmos o número de câmeras fixas e
tornar o nosso sistema mais eficiente”, diz
Rudivan Paim Corrêa, gerente de Gestão
da Leroy Merlin de São Leopoldo.
Os resultados com a nova solução
foram imediatos. O número de câmeras
utilizado no CFTV tradicional na loja
diminuiu drasticamente e a TUB Câmera
proporciona a cobertura de 100% da área
onde está instalada. Além da qualidade,
rapidez e precisão das imagens, o
sistema otimizou os custos de instalação,
entradas de vídeo e monitores, e também
facilitou o trabalho dos operadores.
“Cada operador monitorava mais de 20
câmeras. Agora, somente com um joystik,

ele comanda e acompanha um espaço de
mais de 500 metros quadrados”, compara.
As principais características da
TUB Câmera são a sensibilidade na
captação das imagens e na rapidez
de seu deslocamento. Tecnicamente,
com ela não existem zonas mortas
em uma loja, pois ela também tem a
flexibilidade de girar 360° de forma
rápida. Outro detalhe importante é a
sua discrição. Espelhada, ela desloca-se
silenciosamente e praticamente invisível
aos olhos dos clientes, adaptando-se bem
à comunicação visual da loja.

GATECASH DYNAMIC:
ALERTAS EM TEMPO REAL E OUTROS
DIFERENCIAIS DEIXAM PDV MAIS SEGURO
Parceira da Gunnebo desde 2011, o grupo
mineiro TONIN, que mantém as bandeiras
Tonin SuperAtacado e Tonin Supermercado,
sempre preocupou-se com o tema prevenção
de perdas. “É preciso controlá-las o tempo
todo”, costuma dizer Marcos Cézar Cattani,
supervisor da Divisão de Autosserviço.
Há quatro anos, a companhia utiliza o
sistema de CFTV e as antenas antifurto da
Gunnebo. Em 2014, adquiriu o Gatecash.
“É uma excelente ferramenta desenvolvida
para diminuir as perdas no checkout
geradas por fraudes ou erros na operação.
Comparamos as opções disponíveis e
optamos pela Gunnebo por conta da
qualidade e capacidade de evolução do
sistema”, analisa Cattani.
Agora, no Tonin a Gunnebo instalou
o Gatecash Dynamic, a nova versão
do sistema capaz de fazer a contagem
dos itens passados pelo operador via
processamento de imagem. Outro

importante diferencial é a contagem
cruzada com o que foi efetivamente
registrado, fazendo com que o sistema
possa gerar alertas em tempo real no caso
de inconformidades.
Trocando em miúdos, caso o operador de
caixa passe um produto, mas não o registra,
um sinal é emitido. O sistema também foi
desenvolvido para identificar a remoção
da etiqueta magnética pelo operador. Se
o produto não for registrado, há também
a emissão de alerta. “Essas novidades
tornam nossas operações de caixa ainda
mais seguras. O checkout é um local de alta
vulnerabilidade e que merece toda atenção
dos varejistas”, indica o supervisor do Tonin.
Totalmente integrada ao software de
automação comercial da loja, o Gatecash
faz o monitoramento à distância de
todas as operações efetuadas em tempo
real, além de conferir os tíquetes com
os produtos comprados e até os cupons
cancelados. “O programa exclusivo que
utilizamos, não interfere nos dados
do cupom fiscal emitidos pelo PDV, e
é cópia fiel deste, podendo inclusive
ser utilizado como prova legal por não
permitir editoração posterior aos registros
efetuados”, diz Luiz Fernando Sambugaro,
diretor de Comunicação da Gunnebo.

Cattani: “checkout é um local
de alta vulnerabilidade”
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ALEXANDRE RIBEIRO:

“Sistemas de tecnologia antifurtos
nessas áreas são completamente
indispensáveis, pois são eles que
asseguram as falhas humanas ou
erros propositais”
ANDERSON OZAWA:

“O monitoramento de caixa
identifica as ações fora do padrão
que podem resultar em perdas, como
cancelamentos de cupons indevidos,
descontos irregulares e aberturas
excessivas de gaveta”

TECNOLOGIAS SUGERIDAS
CFTV: importante para monitorar
operações de troca; serve para inibir
ações do tipo “esquentar a perda”,
ou seja, furto de produtos na área
de vendas que são levados ao setor
de trocas para gerar crédito.
ANTENA DE CHECKOUT: como uma
alternativa à tradicional antena
posicionada na entrada da loja,
proporciona uma abordagem mais
pessoal, menos constrangedora e
mais segura, realizada pelo próprio
operador de caixa.
MONITORAMENTO DE CAIXA: um
dos destaques é o Gatecash, sistema
que faz a análise e auditoria dos
processos de vendas para identificar
fraudes na hora exata em que elas
ocorrem; é totalmente integrada ao
software de automação comercial
da loja, o que capacita o combate a
fraude nos caixas, reduzindo em até
80% as perdas.

Capa

ALEXANDRE RIBEIRO:

“Para toda entrada e saída de loja
é fundamental que se tenha as
antenas antifurtos, mas para que elas
funcionem adequadamente devemos
lembrar que todos os produtos devem
estar devidamente etiquetados. E para
o controle de acesso e monitoramento,
é imprescindível investir em CFTV”
TECNOLOGIAS SUGERIDAS
ANTENAS: as antenas antifurto, nas
tecnologias RF e AM principalmente,
instaladas nas portas das lojas, em
conjunto com os mais variáveis tipos
de etiquetas (rígidas ou adesivas), são
as principais soluções utilizadas pelos
varejistas.
CONTADOR DE FLUXO: solução de
controle de acessos perfeita para o
ramo comercial varejista. Desenvolvido
com alto padrão de qualidade, o
sistema Gatecount, da Gunnebo,
permite uma análise completa e segura
de fluxo de clientes.
CÂMERAS: o CFTV é o recurso tecnológico
mais utilizado pelos varejistas. Pesquisas
apontam que 87% daqueles que mantêm
um programa de prevenção de perdas
investem nessa solução. A Gunnebo é um
dos principais players do setor.
PROTEÇÃO PERIMETRAL: essa área
deve estar protegida dos furtos, que
normalmente ocorrem após o expediente
comercial ou em horário de menor
movimentação. O ideal é que três sistemas
sejam adotados para inibir e detectar a
intrusão nas áreas perimetrais: alarmes e
sensores de presença, cerca elétrica e CFTV.

RENTABILIZE
SEU NEGÓCIO
COM CONTADOR
DE FLUXO
Uma das principais marcas
do varejo de moda no Brasil,
com 178 lojas espalhadas por
todo o país, a TNG caminha
a passos largos em sua rota
de crescimento. Da mesma
forma com que preocupa-se
com seu plano de expansão,
a companhia também não
dispensa investimentos quando o assunto
é prevenção de perdas ou formas de
rentabilizar seu negócio.
Desde que a parceria com a Gunnebo
foi estabelecida há seis anos, os índices de
perdas na TNG diminuíram sensivelmente.
A varejista conta com as soluções em EAS,
o sistema de CFTV e, mais recentemente,
investiu no Gatecount Stand Alone,
equipamento de contagem de pessoas
que transforma as imagens em dados
estatísticos transmitidos via TCP/IP.
O Gatecount é uma ferramenta
importante para que o varejista tenha o
controle de entrada e saída de pessoas
e elabore relatórios de contagem de
fluxo enviados diariamente via e-mail ou
acessados pela web. Esse controle é feito
por câmeras instaladas em paredes ou teto
do ambiente, que gravam os registros de
contagem em banco de dados inseridos
nos próprios equipamentos de filmagem.
Os relatórios do contador de fluxo, na loja

do Shopping Center Norte, em São Paulo,
permitem à TNG saber quais as horas de
maior movimento, a taxa de conversão e
os períodos do dia com o maior volume
de compras e as áreas mais transitadas
pelos consumidores. “Com esses dados,
proporcionamos informações para
criação de campanhas de marketing,
além de melhorar o controle de tráfego
em locais específicos”, afirma Fernando
Dutra Procópio, gerente de Auditoria
Interna da TNG.
BENEFÍCIOS DO GATECOUNT
• Acompanhamento do fluxo de clientes
• Cálculo da taxa de conversão
• Promoções de produtos de grande
quantidade em estoque
• Alteração no mix de produtos
• Treinamento da equipe de vendas para
melhor atendimento aos clientes
• Melhor dimensionamento da equipe e
infraestrutura
• Ações personalizadas de marketing

Prevenção
de Perdas

Gunnebo no Brasil

UM MUNDO
CHAMADO
GUNNEBO

13.000 LOJAS
PROTEGIDAS
NO BRASIL
MAIS DE 30
DIFERENTES
MODELOS DE
ANTENAS
ANTIFURTOS

Compromisso com a qualidade, desenvolvimento de soluções sob medida,
disponibilidade das melhores tecnologias do mercado, equipe técnica
qualificada, treinamento customizado e atendimento em todo o Brasil.
Essas são as principais características que levam ao crescimento contínuo da
Gunnebo no país. “Nosso objetivo é fazer com que o cliente usufrua 100% dos
equipamentos adquiridos, transformando suas perdas em lucros”, costuma
dizer Marta Alcarde, gerente de Atendimento a Clientes da Gunnebo.
A Gunnebo oferece um amplo portfólio de produtos e serviços em
prevenção de perdas e proteção eletrônica, principalmente para os mercados
varejista, industrial e bancário.

MAISDE 1.000
CHECKOUTS
MONITORADOS
A Gunnebo atende a rede
RIACHUELO em todo o Brasil.
São 260 lojas, incluindo as do Via
Verde Shopping, no Acre, e da
Rua Oscar Freire, em São Paulo.

PRESENTE
EM TODOS
OS ESTADOS
BRASILEIROS
1A EMPRESA DO
SETOR DE EAS
NACIONAL COM
CERTIFICAÇÃO
ISO 9001

MAIS DE
8 0 . 0 0 0
ANTENAS
INSTALADAS
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A loja IBYTE, no bairro Tirol, em
Natal (RN), também é protegida
pela Gunnebo. A rede possui 30
lojas espalhadas pelos Estados
do Ceará, Maranhão, Piauí, Rio
Grande do Norte e Pernambuco.

“O serviço prestado pela
Gunnebo é essencial para
o nosso segmento no
varejo. Temos unidades
em várias cidades do
sul, mas ela nos oferece
atendimento técnico
imediato e especializado.
Isso faz muita diferença”
Andrea Allag, coordenadora de
Compras e Suprimentos da Sul
Franquias, de Curitiba, empresa
que atua no varejo calçadista
e de vestuário à frente de 16
lojas das marcas Jorge Bischoff,
Colcci e Forum no Paraná e em
Santa Catarina.

Com um vão médio
de 2,00 m, as 80 mil
antenas instaladas
em todo o Brasil
protegeriam o
entorno de 170
estádios de futebol
do tamanho do
Maracanã.

MAIS DE 6.000 LOJAS PROTEGIDAS
SÓ NO ESTADO DE SÃO PAULO.
MAIS DE 400 CIDADES ATENDIDAS
EM TODO O BRASIL.

“Quando estamos em fase
de projeto de inauguração ou
reforma de loja, a Gunnebo
entra com os equipamentos
tecnicamente viáveis,
oferecendo produtos dentro
do que consideramos estar
de acordo com nossas
possibilidades financeiras
também. Para nós, é de suma
importância ter um parceiro
que pense conosco e tenha
uma boa rede de atendimento
e técnicos qualificados”
Márcia Lúcia da Silva, gerente de Processos da Flávio’s Calçados, rede de
22 lojas, 17 delas na região metropolitana de Goiânia, e as demais no interior daquele Estado. Nas lojas, todas
protegidas, estão presentes antenas
AM, etiquetas rígidas e adesivas,
desativadores e desaclopadores.

Gunnebo no Brasil

MAIS PROTEÇÃO,
MAIS VENDAS,
MAIS LUCROS
Destaque no Nordeste com 30
lojas, Ibyte tem uma cultura
forte em prevenção de perdas;
cadeados eletrônicos, por exemplo,
proporcionam vendas até 25%
maiores de smartphones
O comércio varejista no Ceará fechou o ano de 2014 com uma
variação de 5,6% no volume de vendas, ocupando a liderança
no ranking da região Nordeste, à frente do Maranhão, com
5,5%. No Brasil, a alta foi de 2,2%, segundo estudo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC).
Nesses dois Estados, um dos destaques é a Ibyte, varejo
de tecnologia que mais cresce no Nordeste, totalizando 30
lojas, também presentes no Piauí, Rio Grande do Norte e
Pernambuco. A empresa é parceira da Gunnebo desde 2006.
Além das lojas físicas, a companhia opera também em canais
de atacado, corporativo, revenda, distribuição e e-commerce.

Na Ibyte, a cultura de prevenção de perdas é antiga. “Já
investíamos em sistemas antifurtos nas saídas e mantínhamos
equipes de fiscais nas lojas. Hoje, controlamos os números
e indicadores com rigor e concentramos esforços para
fortalecer a cultura preventiva na organização, com palestras
e treinamentos, além de executarmos auditorias sistemáticas
nos processos internos”, afirma Rodrigo Azevedo, gerente de
Logística e Prevenção de Perdas da Ibyte.
A Ibyte, que comercializada em cada loja cerca de 3,5 mil itens
entre notebooks, tablets, ultrabooks, desktops, TVs e celulares,
entre outros produtos de tecnologia, entretenimento e áudio,
busca constantemente soluções que possibilitem, além da
segurança dos produtos, uma melhor interação do cliente com
eles, tanto visualmente quanto funcionalmente. Os cadeados
eletrônicos da Gunnebo, por exemplo, estão em toda a rede da
empresa. “Com eles, permitimos que cada equipamento seja
manuseado e degustado de forma segura”, diz Azevedo.
Os cadeados vieram de encontro a uma necessidade do
grupo. Há seis anos, a Ibyte passou a expor mais os produtos.
O boom, lembra Azevedo, ocorreu quando a Ibyte entrou
fortemente no mercado de smartphones. “Primeiro fizemos um
teste: colocamos os aparelhos expostos em algumas das lojas
e concluímos que, naquelas em que o cliente teve acesso direto
a eles, vendíamos em média de 20% a 25% mais. Buscamos
junto à Gunnebo uma solução para atender a essa necessidade
e hoje todas as nossas lojas utilizam os cadeados eletrônicos,
não apenas nos smartphones, mas também nas câmeras
fotográficas e tablets”, afirma o gerente.
Azevedo ressalta que mesmo com a exposição maciça dos
produtos em loja, no primeiro trimestre
de 2015 a companhia registrou uma
redução de mais de 70% das perdas
de inventário em relação ao mesmo
período de 2014. “Isso se deu com
a implantação de novos processos,
disciplina nos controles e utilização
adequada de equipamentos antifurtos”,
enaltece. Atualmente, a Ibyte utiliza,
além dos cadeados eletrônicos, as
antenas, etiquetas adesivas e rígidas,
desativadores e protetores de DVDs em
todas as lojas.

Azevedo, da Ibyte: uso de
cadeados proporcionou
crescimento nas vendas de
smartphones em média de
20% a 25%
Prevenção
de Perdas
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Com quase 15 anos de parceria
com a Gunnebo, a Riachuelo foi
também uma das companhias
que colaboraram
diretamente no
desenvolvimento
desse canal,
acessado pelo
cliente por meio de
um login e senha
Desenvolvido em 2014, o Portal
do Cliente da Gunnebo já está em
operação. Com 260 lojas próprias
espalhadas pelo país, a RIACHUELO,
uma das gigantes do varejo de moda,
é um dos primeiros usuários do novo
serviço disponibilizado pela Gunnebo.
“Ele veio de encontro aos nossos
anseios no que tange ao followup e controle dos equipamentos
em manutenção. Faculta a cada
unidade de negócio registrar os
chamados e fazer diretamente o
acompanhamento do status do
chamado aberto em tempo real”,
explica Lenivaldo Barros, gerente de
Auditoria da Riachuelo. “A ferramenta
nos possibilita avaliar a partir dos
registros os equipamentos que
mais apresentam problemas nos
permitindo adotar ações proativas,
seja em relação ao custo-benefício
inerente ao conserto ou troca do
equipamento”, completa.
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Parceira da empresa desde 2002,
a Riachuelo foi também uma das
companhias que colaboraram
diretamente no desenvolvimento
do portal, acessado pelo cliente por
meio de um login e senha. A parceria,
segundo o gerente de Auditoria, foi de
extrema importância, desde a troca de
informações, no sentido de identificar
as oportunidades, bem como na
avaliação técnica das customizações,
que permitiram a construção de uma
ferramenta aderente aos sistemas já
utilizados pela rede sem gerar impacto
ou investimentos à companhia.
Antes da criação do Portal do Cliente,
a abertura de chamados técnicos
gerava burocracia, custos e gaps
de controle. “Uma coisa é controlar
chamados de 100 lojas. A outra é
controlar 260 unidades, sem contar as
perspectivas de expansão. Logo, abrir
chamado por meio de ligação telefônica
criava gargalos entre as partes, já que

LUIZ MACHADO/AGÊNCIA IMAGEM

PEDIDOS E
REPAROS ONLINE
COM O PORTAL
DO CLIENTE
Para Barros,
lidar com um
parceiro como
a Gunnebo é
extremamente
positivo dado
à seriedade
com que
tratam os
projetos

não bastava abrí-lo, havia necessidade
de apresentação e aprovação de
orçamento”, lembra Barros.
Com o novo serviço o cliente ganha em
agilidade, controle de chamados, status
e melhor avaliação do custo envolvido.
“O portal permite controle cruzado do
atendimento e de quebra permite à
Gunnebo controlar os seus profissionais
em campo e saber exatamente em que
local estão atuando em determinada
data”, diz o executivo.
A Riachuelo sempre foi uma empresa
focada em prevenção de perdas. “Essa
premissa é cultura na companhia”,
diz o gerente de Auditoria. “A cada
loja aberta já entramos com toda
estrutura de segurança instalada, onde
o investimento é realizado e adequado
às condições de layout e dimensões de
cada unidade”, diz. Atualmente, a rede
tem sistemas de CFTV, EAS (antenas,
etiquetas e desativadores) e o Intelisafe
(cofre inteligente) da Gunnebo.
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
À DISPOSIÇÃO DO MERCADO
Para a FAL, a Gunnebo sempre foi um
parceiro preferencial pela qualidade
dos produtos, atendimento e
disponibilidade de sua equipe

FOTOS: DURVILE CAVALCANTI/DIVULGAÇÃO

Um dos maiores nomes do design estratégico no
varejo do país, Manoel Alves Lima, diretor da Falzoni
Alves Lima (FAL), é enfático: bonito, atraente, e
encantador, um projeto de varejo deve ser capaz de
refletir o posicionamento da marca, destacar os seus
diferenciais competitivos e orientar o consumidor.
Arquitetura, interiores, visual merchandising e design
gráfico devem ser utilizados de forma complementar
para provocar um diálogo com o público que seja
capaz de provar que a marca é relevante e necessária.
Mas onde entra a prevenção de perdas nesse
processo? “Uma vez que a existência de um sistema
de prevenção de perdas passa a ser um dado de
realidade, é necessário considerar a sua capacidade
de conviver com o projeto sem prejudicar a sua
estética. Atualmente, a variedade de sistemas e
modelos oferecida pelo mercado é tão completa que
chega a contribuir nas soluções pelo seu formato e
acabamento”, argumenta.
Diante de tantas opções, então como são definidos
os melhores equipamentos e soluções? “Com a

Alves Lima
e Gunnebo:
parceria de
sucesso por
todo o Brasil

entrada no mercado dos itens mais desenvolvidos,
como por exemplo as antenas de acrílico, o
desconforto no projeto quase que se limita a
questão da dificuldade na circulação provocada
pela divisão do vão de entrada que pode ser
necessária”, diz Alves Lima.
Para Alves Lima, as soluções passam a ser
adotadas pelas redes por diversos fatores. A
estética é um deles e em muitos casos não é o
primeiro fator de decisão. Investimento inicial,
custo de manutenção, forma de interação do
público com o produto e acessibilidade sempre
influenciam e muito. “Por isso precisamos estar
atualizados e respaldados em argumentos
firmes quando indicamos um sistema ou uma
empresa”, comenta.
Para a FAL, a Gunnebo sempre foi um parceiro
preferencial, não apenas pela qualidade
excepcional dos seus produtos, como também
pelo atendimento e disponibilidade de sua
equipe. “Como atendemos juntos a redes
instaladas pelo Brasil todo, não apenas
tecnologia, produto e preço contam, mas a
capacidade de atendimento pós-venda também
é fundamental e o feedback que temos da nossa
clientela é ótimo em todos os quesitos”, diz.

Feedback
de clientes,
segundo a FAL,
com as soluções
Gunnebo, é
ótimo em todos
os quesitos
FAL

falzonialveslima.com.br

Empresa criada em
1986 por meio da
união das expertises
da vitrinista e
designer de interiores
Laura Falzoni e o
arquiteto Manoel
Alves Lima. É um dos
principais escritórios
de design estratégico
para varejo do país e
atua nos segmentos
de arquitetura e
interiores, visual
merchandising e
design gráfico.
Prevenção
de Perdas
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ETIQUETAGEM
NA ORIGEM:
MENOS CUSTO
E MAIS VENDAS
Gunnebo desenvolve um programa exclusivo para
uma grande rede calçadista, que conta com cerca de
70 lojas distribuídas em quatro Estados
MODALIDADES:

Etiqueta
antifurto
aplicada ao
exterior da
embalagem

Etiqueta
antifurto é
aplicada no
interior da
embalagem
ou no produto
dentro da
embalagem

Etiqueta antifurto
é aplicada no
interior do
produto de forma
integrada, sendo
essa a opção
mais eficaz no
programa
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Uma das soluções mais eficientes na proteção
de produtos, com a incorporação de etiquetas
eletrônicas antifurto ainda na linha fabril ou centro
de distribuição do varejista, a etiquetagem na
origem é uma tecnologia que cresce no país. Afinal,
seu uso já tem demonstrado excelentes resultados.
“Historicamente, a adoção desse instrumento de
prevenção de perdas proporciona redução dos
custos operacionais em 20% e aumento de até
70% nas vendas”, destaca Luciano Raposo, diretor
Comercial da Gunnebo. Com essa tecnologia, o
produto já chega etiquetado, o que permite ao
varejista ter o controle absoluto sobre o processo,
evitando perda de venda por falta de estoque e
oferecendo vigilância permanente contra furtos.
De olho na demanda do mercado, a Gunnebo quer
fazer de 2015 o ano da etiquetagem na origem. A
companhia, segundo Kátia Zenaro, responsável pelo
programa de etiquetagem, investe na ampliação
e reforma do seu laboratório, que contará com
equipamentos de alta tecnologia em antenas,
desativadores, verificadores, máquinas etiquetadoras
e etiquetas, além de parcerias estratégicas para o
desenvolvimento e customização de soluções.
Desde o final de 2014, a Gunnebo desenvolve
um programa exclusivo para uma grande rede
calçadista de Florianópolis, sul do Brasil, que
conta com cerca de 70 lojas distribuídas em Santa
Catarina, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. O programa engloba o processo de etiquetagem
na origem em 935 indústrias de todos os polos
calçadistas do Brasil e os fornecedores recebem um
manual operacional e também treinamentos em
suas fábricas. Até o momento, mais de 450 pessoas
e 254 indústrias fabricantes já participaram dos

treinamentos e estão inseridas no programa de
etiquetagem para calçados.
A Gunnebo desenvolve o programa de etiquetagem
na origem e está preparada para atender a demanda
de todos os segmentos, os benefícios são claramente
identificados, vão além da prevenção de perdas. Com
ela é possível, além de controlar o estoque, reduzir
custos operacionais, oferecer maior segurança às
operações e, principalmente, ampliar os lucros
do varejista. “As companhias que investem nessa
solução conseguem aumentar o potencial de vendas.
Os produtos ganham visibilidade, mais clientes
compram, gerando benefícios para a indústria e o
varejo”, confirma Kátia.

TRÊS BONS MOTIVOS PARA INVESTIR EM
ETIQUETAGEM NA ORIGEM:
1. É possível reduzir em até 20% os custos de
operação das etiquetas antifurto
2. Menos tempo que para disponibilizar o produto
para os consumidores
3. Produtos de alto risco já saem das indústrias
com as etiquetas de segurança
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LIVE EAS:VEM AÍ A NOVA FASE
DE PROTEÇÃO DO VAREJO

Monitoramento remoto permite ao varejista antecipar chamadas
técnicas intervindo nos ajustes sem deixar o sistema inoperante
No exterior, o monitoramento remoto em
sistemas antifurtos está se tornando uma
exigência das redes varejistas. No Brasil,
o conceito começa a ser propagado pela
Gunnebo com o Live EAS, um conjunto
de produtos e serviços especialmente
desenvolvido pela companhia para
otimizar o aproveitamento do sistema
antifurto e reduzir as perdas com
eficiência no varejo.
Com o Live EAS, contemplado pelas
antenas de checkout, de entrada de loja
e desativadores, o cliente da Gunnebo
poderá monitorar em tempo real , e
à distância, o bom funcionamento
de todos os equipamentos. Com isso,
ganha-se em tempo e segurança. “Com
a geração de avisos remotos, a equipe
técnica da Gunnebo consegue antecipar
as chamadas técnicas, intervindo
remotamente nos ajustes ou enviando
um profissional qualificado se necessário,
sem deixar o sistema inoperante”,
esclarece Nicolas Folliet, diretor de
Engenharia da Gunnebo.
Com a adoção dessa ferramenta,
maximiza-se a eficiência operacional
dos sistemas de segurança. O Live EAS,
por exemplo, monitora todos eles pela
internet para avaliar o desempenho da
operação com a geração de relatórios
mensais ao cliente.
Os relatórios são fundamentais, por
sua vez, para análise e avaliação da
eficiência do sistema. “Eles permitem
ao supervisor elaborar um ranking de
aproveitamento das lojas equipadas e,
com os resultados, como uma excelente
ferramenta de gestão, focar em
treinamentos nas unidades deficientes
e avaliar os reais benefícios trazidos pelo
sistema de segurança na redução das
perdas”, argumenta Folliet.

Os equipamentos
com suporte remoto
da Gunnebo, como
antenas e desativadores,
são homologados e
podem ser adquiridos
pelo Financiamento de
Máquinas e Equipamentos
(Finame) oferecido
pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES). As principais
vantagens dessa
modalidade são IOF zero,
taxas de juros reduzidas
(cerca de 6% ao ano),
financiamento de até 100%
dos produtos, 60 meses
para pagar e até 24 meses
de carência.

Prevenção
de Perdas

Sempre Alerta

DATAS
COMEMORATIVAS
COM MAIS
LUCRATIVIDADE
De olho na ampliação das
vendas, planejamento
comercial mobiliza o
varejista para esses eventos,
mas aumenta também a
exposição ao risco da perda
em razão do maior fluxo de
pessoas nas lojas
Páscoa (abril), Dia das Mães (maio),
Dia dos Namorados ( junho), Dia
dos Pais (agosto), Dia das Crianças
(outubro) e Natal (dezembro). O
que essas datas têm em comum?
Além de serem importantes para
as pessoas pela simbologia, são
veneradas pelo varejo e objeto
de estratégias cada vez mais
elaboradas pelos comerciantes e
empresários para levar pessoas
às lojas, aumentar as vendas,
posicionar ou consolidar a marca.
Essas datas comemorativas
também fazem parte do
calendário estratégico anual da
prevenção de perdas. “Ao analisar o
acompanhamento mensal das perdas,
nota-se que todo o planejamento
comercial que mobiliza a empresa
inteira para esses eventos, aumenta
a exposição ao risco da perda”,
diz Anderson Ozawa, diretor de
Prevenção de Perdas e Gestão do
Varejo da BOUCINHAS.
Cabe ao varejista, portanto, estar
preparado e, com o calendário em
mãos, aproveitar as oportunidades
das datas festivas de forma segura
e de olho em pontos importantes
para prevenir perdas. Confira as
dicas de Ozawa.
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PONTOS DE ATENÇÃO
AUMENTO DOS ESTOQUES
Importantes ferramentas:
CFTV, etiquetas e coletores de dados.
As compras para atender esses eventos devem ser científicas (demanda, giro,
categoria, etc.) e não por sentimento. Ao passar esses períodos, as vendas
caem, o fluxo de pessoas diminui e os produtos de baixo e alguns de médio
giro, ficam parados no estoque. Sem giro e sem possibilidade de troca com
o fornecedor, o produto terá seu prazo de validade expirado (alimento,
medicamento, moda, etc), o que implica em perda para a empresa.

PRODUTOS DE ALTO RISCO
Importantes ferramentas:
Antenas antifurto, etiquetas rígidas e acessórios,
cadeados eletrônicos e protetores acrílicos
Aparelhos e lâminas de barbear, desodorantes, preservativos, medicamentos
de disfunção erétil, inibidores de apetite, anticoncepcionais, bijouterias, calças
jeans, calçados, bebidas (uísques e vodcas, etc), carnes, protetores solares e
bronzeadores, que têm nesses períodos seu pico de vendas em razão do verão,
das férias e das festas, são também os produtos mais visados para furto
interno e externo, pela facilidade na revenda no mercado negro.

CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS
Importantes ferramentas:
CFTV e treinamento de pessoal
Para atender a demanda de clientes que acessam as lojas diariamente nesses
eventos, as empresas contratam colaboradores temporários. Existe um
grande risco nesse tipo de ação, porque entram na empresa pessoas sem o
conhecimento da cultura, normas e procedimentos e também uma parcela
que, segundo pesquisas, já possui a intenção de cometer algum ato ilícito em
benefício próprio. Como os gestores das unidades de negócio não conseguem
controlar esse excedente de quadro nas lojas, existe a oportunidade para furtos
internos, fraudes no caixa, beneficiamento a conhecidos, entre outras práticas
conhecidas dos varejistas. Além desses tipos de perdas, os varejistas correm o
risco de ações por danos morais, em razão de atendimentos reativos indevidos
que podem caracterizar constrangimento ilegal. Essas ações acontecem
porque os colaboradores temporários, pela falta de treinamento adequado e
conhecimento das normas e procedimentos, não estão preparados para agir
com prevenção e para ter o tratamento adequado no atendimento aos clientes.

FRAUDES NOS CAIXAS
Importantes ferramentas:
CFTV, controle no PDV (Gatecash) e antenas de checkout
É muito comum o aumento das fraudes nesses períodos. O gestor da loja
toma a decisão de “compartilhar” sua senha ou cartão que autorizam
cancelamentos de cupom, cancelamentos de item no cupom e sangrias de
valores. Colaboradores mal intencionados utilizam a senha para fraudar
as operações de caixa que são pagas em dinheiro, aproveitando-se da
falta de cultura de exigência de nota fiscal e da pressa do cliente em ser
atendido, pagar e sair da fila. Registrar os produtos, receber o dinheiro e
posteriormente cancelar o cupom de venda sem o conhecimento do cliente,
é uma das formas mais conhecidas dessa fraude.

Chegou ao Brasil a solução de CFTV
aprovada por varejistas em todo
o mundo. O único sistema que oferece
100% de cobertura visual sem obstáculo.

Solução
TUB CÂMERA:
A área monitorada
é ilimitada
sem pontos cegos

Assista o vídeo
da TUB CÂMERA
no site:

www.gateway-security.com.br/tub-camera

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO NO BRASIL

Prevenção
de Perdas
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www.gunnebo.com.br

Central de Negócios (11) 3732-6628
Gatecash para recebimento de mercadorias

Etiquetagem na origem

Monitoramento de áreas refrigeradas

Câmeras CFTV e TUB Câmera

Cofre Inteligente - Intelisafe

Protetores de policarbonato

Etiquetas antifurtos adesivas

Monitoramento por CFTV

Monitoramento de acesso a áreas restritas

Etiquetas especiais

Etiquetas antifurtos rígidas

Cadeados Eletrônicos

Contadores de Fluxo de Pessoas

Antenas Antifurtos

Gatecash Dynamic: monitoramento e gestão de PDV

Desativadores e desacopladores de etiquetas

Proteção Perimetral: monitoramento 24h

INCLUA MAIS LUCROS
EM SEU PROJETO
Um único fornecedor e um universo de soluções
para reduzir perdas e maximizar resultados.

