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CONECTIVIDADE
NA GESTÃO
DO VAREJO
Em tempos de Internet
das Coisas (IoT) e Big Data,
varejista pode beneficiar-se
com soluções integradas para
dinamizar seu negócio
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A nova sopa de letras do mercado chama-se IoT
(Internet of Things ou Internet das Coisas). Em
simples definição, é a revolução tecnológica que
conecta dispositivos eletrônicos utilizados no dia-adia, gerando, armazenando e trocando informações.
A Gunnebo considera tão importante a troca
de informações para o aprimoramento do varejo,
que periodicamente dedica algumas páginas
para transferir experiências para que todos
possam, de alguma forma, delas usufruir. IoT é
um dos assuntos que apresentamos neste ano,
através de encontro de especialistas da área
de P&P realizado, recentemente, em nossas
dependências, com o objetivo de dar início às
visões práticas sobre esse árido tema.
Mas não é só. As perdas continuam a nos
preocupar. Os últimos dez anos de pesquisas, no
Brasil e no exterior, nos dão indicações de como
vai o tema entre os varejistas, como relatam os
especialistas André Ochoa, Marcio Milan (Abras),
Claudio Felisoni (Ibevar) e Gustavo Carrer (Sebrae/
SP). Na outra ponta, apresentamos cases como o da
Giorgio Armani, Magazine Luiza, Coop, Lojas MM,
Riachuelo e Carrefour.
Nas próximas páginas, executivos como Kleber
Dias (chefe de Operações e Tecnologia da Giorgio
Armani), Sandra Costa (compradora do Magazine
Luiza), Angélica Albino dos Santos (supervisora
de Auditoria e Segurança das Lojas MM), Vanessa
Augusto Urbieta da Silva (coordenadora de
Prevenção de Perdas da Coop) e Jérome Mairet
(diretor de Riscos e Prevenção de Perdas do
Carrefour), nos contam como e por que suas
empresas investem em tecnologia, visando a gestão
e a redução das perdas..
É preciso destacarmos também que as novas
necessidades têm gerado demandas para a
Gunnebo, que visa estar sempre à frente no
mercado com soluções viáveis na área de perdas,
seja na frente de caixa ou em assaltos às lojas.
Bons exemplos são o Prynline, software de
gerenciamento de filas, e o Gerador de Névoa.
Nossa revista em sua nona edição tem sido
merecedora de inúmeros elogios. Isso só nos motiva
na sua continuidade e esperamos produzir, em
2018, uma edição melhor ainda. Leia, divulgue e
acesse também o nosso blog e o site. Aguardamos a
sua contribuição. Até a próxima!
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Cenário

VAREJO MAIS PREOCUPADO
COM AS PERDAS
Na média, nos últimos dez anos, o varejo registra cerca
de 2% de perdas no faturamento; crise e recuo nas
vendas fazem varejistas estarem mais atentos ao tema
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Os últimos anos têm sido muito difíceis
para o varejo brasileiro, especialmente
em razão da grande instabilidade
política e econômica do país. Nesse
cenário de incertezas, as vendas do
setor recuaram 6,2% em 2016, segundo
o IBGE. Dessa forma, para os varejistas,
que atuam com margens muito
apertadas, qualquer ganho torna-se
fundamental.
Assim, o tema prevenção de perdas
faz com que os varejistas passem a
discutí-lo com mais intensidade. Ou
pelo menos deveriam.
Duas pesquisas apontam algumas
boas notícias. A 16ª Avaliação de Perdas
no Varejo Brasileiro, elaborada pelo
Ibevar/Provar, revela que as perdas
médias associadas a furtos, roubos e
problemas operacionais foram de 2,25%
do faturamento líquido das empresas
do Brasil em 2015, índice 28% menor
do que o registrado em 2014 (2,89%).
A primeira pesquisa da Sociedade
Brasileira do Varejo de Consumo (SBVC)
aponta que a média de perdas em 2015
ficou em 1,4%.
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De acordo com o consultor André
Ochoa, há dois pontos relevantes
e positivos nas duas pesquisas. O
primeiro é a diminuição dos níveis de
perdas totais, com destaque para o
ramo de supermercados; o outro é o
aumento do número de empresas que
passaram a ter um departamento de
prevenção de perdas.

“As melhorias são fruto
do trabalho engajado dos
profissionais de prevenção, que
atuam em todos os segmentos
varejistas, desde aqueles mais
consolidados, que possuem
o departamento com staff de
diretoria, aos menores, que
estão estruturando uma área
dentro do seu organograma”
— André Ochoa, consultor
Apesar da redução e do maior
investimento das empresas em
prevenção, as perdas gerais no varejo
brasileiro, que na última década

registram uma média de 2% do
faturamento, são substancialmente
maiores do que as encontradas em
outros países.

Redução nos
supermercados
Segundo o superintendente
da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), Marcio Milan,
a criação de departamentos ou áreas
para o controle de perdas nos últimos
anos tem crescido nas empresas. “Mas
os dados da pesquisa apontam que
34% das empresas entrevistadas não
têm área específica de prevenção. Em
resumo, há ainda muito espaço para
diminuição de perdas no setor”, diz.
Em relação à adoção de tecnologias
de prevenção de perdas, Milan diz que
grande parte das empresas já as utiliza,
em maior ou menor grau. As filmagens
por câmeras internas, por exemplo,
atingem 92% dos supermercados e
alarmes de acesso e uso de coletores de
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dados para avaliação de inventário estão
presentes em mais de 80% das empresas.

“Estamos sempre atentos às
boas práticas de todo o mundo.
Em tempos de recessão e
diminuição das vendas, reduzir
perdas é um fator crucial para
a sobrevivência da empresa”
—Marcio Milan, Abras

Atenção redobrada
às PMEs
Como a própria expressão diz, prevenção
de perdas é um amplo conceito que
considera tudo o que o varejista precisa
e deve praticar, de forma preventiva,
para que seu lucro não seja prejudicado
por perdas. E isso vale para todo tipo de
loja, independentemente do tamanho.
“É impossível proteger uma loja sem
tecnologias voltadas para a prevenção.
Não é o tamanho do varejista que
determina se ele deve ou não investir
em prevenção de perdas ou qual o

momento ideal. O que pode e
deve variar nesses casos é o grau
de investimento e sofisticação dos
equipamentos a serem usados”, explica
Luiz Fernando Sambugaro, diretor de
Comunicação da Gunnebo.
A pesquisa do Ibevar aponta que as
micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs) ainda sofrem com as perdas
apesar de reduzirem o índice em
2015, de 4,44% para 3,91%. Segundo
Gustavo Carrer, consultor do Sebrae/
SP, esta redução ainda não aponta
uma tendência.

“No momento de recessão da
economia percebe-se a redução
das perdas, assim como ocorre a
diminuição do lucro e retração do
mercado. Mas acredito que é mais
uma preocupação de corte de custos
e de comportamento do que uma
mudança de sensibilização para o
problema da prevenção de perdas”
— Gustavo Carrer, Sebrae/SP

Gustavo Carrer, do Sebrae, destaca que os
self-checkouts, que permitem ao cliente
registrar seus próprios produtos, estão
sendo muito utilizados nos EUA e Europa,
especialmente em farmácias, mercados
e lojas de materiais de construção, e já
começam a ser realidade no Brasil.
A médio e longo prazo, diz Carrer, a
Amazon Go é outra solução que deverá
fazer parte do varejo brasileiro. Ele permitirá que um cliente entre em uma loja
e, sem qualquer intervenção humana,
faça suas compras com um smartphone.
As lojas, por sua vez, deverão contar com
câmeras e sensores de proximidade,
além de outras formas de comunicação
com seus dispositivos e tecnologias de
deep learning.
Para as pequenas redes, o ideal, segundo Carrer, é apostar em tecnologias que
não exigem grandes investimentos,
como aplicativos e técnicas na nuvem,
além da integração com os funcionários.

“A integração das máquinas
vão ajudar a detectar
problemas que não vemos. É
uma tecnologia que não está
longe de nós e nos próximos
anos será fundamental
entendê-la”
—Eduardo Terra, presidente da
Sociedade Brasileira de Varejo
de Consumo (SBVC).

Entre as PMEs, segundo Carrer, ainda
é grande a falta de conhecimento sobre
as técnicas e projetos de prevenção
de perdas. “A ausência de controle na
gestão também impede que o pequeno
empresário se tenha ideia do índice de
perdas de seu estabelecimento. Se a
empresa não faz inventário, não conta
o estoque, isso faz com que não saiba o
quanto perde e, por fim, o assunto não
torna-se prioridade”, argumenta.

“Com as vendas fracas nos
últimos meses, todo ganho
deve ser controlado”
— Cláudio Felisoni, Ibevar
Cláudio Felisoni, presidente do
Ibevar, considera que a redução das
perdas PMEs acontece por causa das
condições complicadas que o varejo vêm
enfrentando, o que obriga os empresários
a prestarem mais atenção em suas perdas
durante a operação.
Prevenção
de Perdas

Treinamento

Objetivo da companhia é incutir a cultura de
prevenção de perdas integrado ao negócio em toda
a equipe nos níveis estratégico, tático e operacional

EAS: integração de
tecnologia amplia sucesso
de intervenções

FOTOS: ARNE LEE/ INTERVISUAL

NO CARREFOUR, ESCOLA
PROPAGA PREVENÇÃO
PARA REDUZIR PERDAS

tivermos uma boa gestão de pessoas,
processos bem definidos e tecnologia
de ponta”, diz Mairet.
Além do espaço físico na unidade
da Marginal Tietê, em São Paulo, a
Escola Carrefour também ocorre de
maneira itinerante para atender toda
a rede, que está presente em todo o
país nos formatos de hipermercado,
supermercado, lojas de proximidade,
cash&carry e atacado de entrega, além
de drogarias e postos de combustíveis.
São, no total, 38 tipos de treinamentos,
que podem durar entre quatro horas
até três dias da semana. “Precisamos
manter viva a cultura de prevenção
de perdas, independentemente das
pessoas. E para isso precisamos treinar,
orientar e engajá-las”, diz Mairet.
Segundo ele, o assunto prevenção
de perdas é chave em qualquer parte
do mundo. As margens do varejo no
exterior também são apertadas, assim
como no Brasil. Mas o executivo do
Carrefour diz que o país tem tudo para
ser referência mundial no assunto
quando a questão é tecnologia. “Temos
excelentes soluções, que em nada
ficam a dever para o que encontramos
no exterior”, argumenta o executivo.

Uma das maiores redes varejistas de
todo o mundo, o GRUPO CARREFOUR
vai muito bem no Brasil, obrigado.
Globalmente, o mercado brasileiro é
o segundo em receita da companhia
que atua em mais de 33 países, tendo
registrado faturamento bruto de R$
49,1 bilhões no ano passado, e continua
em franca expansão, especialmente
a partir dos seus formatos de
proximidade, o Carrefour Express, e de
cash@carry, com o Atacadão.
O Carrefour não é referência apenas
por sua grandeza nos números. Mas
também por seu pioneirismo. Em
maio de 2014, a companhia, presente
no país há mais de 41 anos, criou
a Escola Carrefour de Prevenção de
Riscos e Perdas, em um modelo inédito
no varejo nacional. “Nosso objetivo é
capacitar os funcionários de todos os
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departamentos da empresa. Através
dela queremos incutir a cultura de
prevenção de perdas integrado ao
negócio em toda a equipe nos níveis
estratégico, tático e operacional”,
justifica Jérome Mairet, diretor de
Riscos e Perdas do Carrefour no Brasil.
Desde que a escola foi criada,
mais de 5 mil colaboradores já
foram capacitados. No espaço,
ambientado como uma loja, aprendese verdadeiramente na prática.
Além das aulas, os colaboradores
participam do “jogo” Esquadrão
Perda Zero, que prevê a sensibilização
deles sobre o impacto das perdas
nos negócios da empresa. “Através de
um trabalho profundo e assertivo de
conscientização, conseguimos mudar
a visão das pessoas. Afinal de contas,
a prevenção não funciona bem se não

Presente no Brasil há quatro décadas,
o francês Carrefour tem a prevenção
de perdas como um pilar estratégico
de seu planejamento. Por isso, em cada
um dos países em que o grupo está
presente, a companhia define seus
parceiros em critérios que reúnem bom
atendimento e moderna tecnologia.
Parceira do Carrefour no Brasil, a
Gunnebo disponibiliza para o grupo
soluções como CFTV, TUB Câmera,
cadeados eletrônicos e o Live EAS,
com as etiquetas e antenas. Entre as
soluções está a Antena Phenom com
tecnologia Acusto Magnética (AM). “A
tecnologia AM possibilita a detecção
através de líquidos, superfícies metálicas
e carrinhos de supermercados”,
argumenta Sérgio Bergamini, gerente
Comercial da Gunnebo.
No ano passado, a Gunnebo
instalou o modelo de antena Solo
Plexi em 40 unidades do Carrefour

Treinamento
Express, cujos grandes diferenciais
em relação aos demais modelos de
mercado vão desde a eletrônica de
controle embarcada, que elimina
a necessidade do uso de módulos
externos, à integração ao sistema de
monitoramento e ajuste remoto (Live
EAS), além de seu alto desempenho
na detecção de etiquetas labels
tanto entre antenas quanto no
back field, como informa Gustavo
Maciel, gerente de Produtos da
Gunnebo. Outras 80 lojas também
deverão recebê-la até o final de
2017. “Estamos sempre atentos às
novidades do mercado. As antenas
com a tecnologia AM são as mais
utilizadas na América do Sul e
garantem a proteção de produtos
mais sensíveis, especialmente aqueles
de alto valor agregado”, afirma Mairet.
Outra solução são os cadeados
eletrônicos da Gunnebo, que
melhoram a experiência de compra
dos clientes e contribuem com o
aumento das vendas, além de ampliar
a segurança dos produtos, como
celulares, tablets e notebooks. “Em
parceria com a indústria, há muitas
oportunidades de melhorarmos
nossos padrões se segurança e, ao
mesmo tempo, tornarmos o momento
de compra mais agradável e simples.
Desde o desenvolvimento das
embalagens pelo fabricante, levando
em conta o perfil do produto e sua
disposição nas gôndolas, é possível

termos soluções customizadas que
aprimorem essa demanda”, ressalta o
diretor do Carrefour.
No Carrefour, segundo Bergamini,
a Gunnebo instalou a linha Praxis
Slim, que permite manter os
aparelhos ligados durante todo o
período de exposição e possui três
níveis de segurança: um alarme no
sensor principal, um no conector de
energia e outro nível adicional de
proteção mecânica, com brackets
metálicos que impedem a retirada do
aparelho de sua posição e a abertura
do compartimento das baterias e
cartões de memória.

Em parte das unidades Carrefour, a
Gunnebo também instalou o Digipryn,
sistema de gestão híbrida (NTSC / IP) de
vídeo com matriz integrada de 32 canais,
com comunicação 4G para a transmissão
remota das câmeras mais estratégicas
da loja, e com benefícios de uma solução
alta-gama, como as imagens de alta
definição e interface intuitiva.

Vigilância
sem ponto cego
Desde 2014, a Gunnebo também
disponibiliza ao Carrefour a TUB
Câmera. Após estudos realizados nas
primeiras lojas equipadas, o grupo
decidiu acelerar a implementação do
sistema. “Com a TUB potencializamos
o trabalho dos nossos operadores,
que agora podem visualizar a loja
de maneira limpa e focada”, diz
Mairet. Quando comparada ao
sistema de CFTV convencional, a
TUB Câmera apresenta uma série
de vantagens. Além da qualidade
e precisão das imagens, ela
otimiza os custos de instalação,
entradas de vídeo e monitores.

Novas antenas
foram instaladas
no ano passado,
quando também
se intensificou a
implementação
da TUB Câmera;
cadeados
proporcionam
experiência de
compra mais
agradável

Prevenção
de Perdas

Tecnologia

INTELIGÊNCIA
PARA ZERAR PERDAS
NA GIORGIO ARMANI

Loja da grife italiana no Shopping Cidade Jardim,
em São Paulo, investiu em CFTV, contador de fluxo e
alarme de intrusão com excelentes resultados

A italiana Giorgio Armani foi a primeira grande grife
internacional a abrir uma loja própria no Brasil, indo
na contramão das multimarcas que dominaram os
anos 90. O desejo, o estilo e a exclusividade não abrem
mão da segurança de seus produtos, nem de seus
públicos. Por isso, desde março de 2011 a ARMANI,
com 13 unidades no Brasil, fechou uma parceria com
a Gunnebo para o fornecimento de tecnologias de
prevenção de perdas de suas lojas, com a aquisição,
a princípio, do sistema de CFTV, contador de fluxo e
alarme de intrusão.
De modo especial, a unidade do Shopping Cidade
Jardim, em São Paulo, segue um conceito único da
marca pelo mundo. Esse tipo de projeto de tecnologia
preventiva é aderido por lojas em Dubai, Milão, Nova
Iorque e, há dois anos, pela unidade do Cidade Jardim,
com o acompanhamento do chefe de Operações e de
Tecnologia da marca no país, Kleber Dias. “A empresa
tinha o projeto da Itália e precisava implantá-lo aqui. A
demanda era da matriz italiana e ela queria uma líder
de mercado, com expertise e excelência em tecnologia
e atendimento de qualidade”, diz José Cadima,
executivo de Contas da Gunnebo.
A parceria com a Gunnebo já gerou excelentes
resultados. Os índices de perdas na Armani são

Dias é o
chefe de
Operações e
Tecnologia
da Giorgio
Armani no
Brasil
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medidos semestralmente e eles estão caindo
exponencialmente. Isso reflete a maturação do
processo associado à tecnologia de ponta, como
aponta José Cadima.

Fisheye: visão panorâmica
e maior abrangência
Um dos destaques no projeto da Giorgio Armani
são as câmeras Fisheye. “Elas são projetadas
para darem maior abrangência de imagem e
menor possibilidade de pontos cegos, visto que
podem ter até quatro quadrantes, além da visão
panorâmica. Também possuem áudio, sendo
possível a verificação de ocorrências danosas a
clientes ou até mesmo ser realizada auditoria
operacional”, detalha Cadima.
Pelo projeto original, a Armani do Cidade Jardim
teria nove câmeras Fisheyes, 22 câmeras IP, um NVR
16 canais e um Gatebox para a linha de CFTV. “A loja
é bastante ampla, possui 300m². Quando visitamos
a unidade percebemos que nove câmeras seriam
um exagero. Com apenas cinco eles conseguiriam
um controle eficiente, conforme a proposta italiana”,
explica Cadima. A redução, com a consultoria da
Gunnebo, gerou uma economia para a loja.

Câmeras na Armani estão
perfeitamente integradas
ao ambiente da loja, que
conta também com as
etiquetas antifurtos e
contador de fluxo

PROJETO CFTV: O QUE
É PRECISO CONSIDERAR
NA ESCOLHA DA CÂMERA?

Assim, o projeto da Giorgio Armani no Cidade
Jardim passou a ter uma infraestrutura mais
enxuta e tecnológica, com apenas cinco câmeras
Fisheyes e 22 câmeras CFTV em IP com gravador
de áudio. Outra vantagem é que com o sistema
a empresa pode consultar as imagens da loja
ao vivo, tanto no monitor principal quanto
remotamente via celular, tablet ou computador,
sem a necessidade de instalação de link dedicado,
reduzindo, e muito, os custos do varejista.

1.

QUALIDADE DA IMAGEM – Escolha a qualidade
de acordo com sua necessidade de captação de
imagem/informação. Câmeras HDs, sejam elas
analógicas ou IPs, de alta qualidade, ajudam muito
na identificação de detalhes de ações suspeitas.
Existem várias tecnologias de CFTV, escolha a que
mais abrange novas aplicações e que se integre com
outras marcas, isso ajuda na melhoria contínua do
seu sistema e na maior longevidade e durabilidade.

2.

AMBIENTE DA INSTALAÇÃO
– Antes de escolher o
modelo da câmera, leve em
consideração o ambiente
que você quer monitorar,
se é uma área interna
ou externa, tamanho, se
incide muita ou pouca
luz, qual a distância do
foco principal da cena.
Assim você terá uma maior
assertividade na escolha.

3.

PRATICIDADE NA OPERAÇÃO
– Pense sempre em como
o seu pessoal irá usar
as imagens do dia a dia,
quantos monitores são
necessários para ter, ao vivo,
as principais imagens da sua
operação, na ergonomia da
sala de monitoramento e
no conforto dos operadores.
Lembre-se que eles precisam
estar focados no encontro de
anomalias na operação.

Sem intrusos e com maior
controle do fluxo
Apesar de estar em um shopping e desfrutar
da segurança do espaço, a Armani também
conta com 20 alarmes de teto 360° com
sensores comuns, além de sensores para
quebra de vidro e controle para acionamento
de pânico. Há ainda o contador de fluxo de
infravermelho 2D, que estipula uma área de
contagem (massa corporal), enviando por
e-mail ao interessado a quantidade de pessoas
que entra na loja. Para Dias, todos esses
recursos tornam o serviço da Giorgio Armani
mais completo e seguro.

4.

INVESTIMENTO – Quanto
aos custos de implantação,
com as câmeras analógicas
HDs, podemos usar a
mesma infraestrutura
existente e termos alta
qualidade de imagens. Isso
já reduz o investimento
inicial em mais de 50%.

FOTO: LUIZ MACHADO/AGÊNCIA IMAGEM

FOTOS: ARNE LEE/ INTERVISUAL

Antes de o varejista adquirir o seu sistema de CFTV, é
preciso tomar alguns cuidados na escolha correta da
câmera e da tecnologia. Confira as dicas importantes de
Gustavo Maciel, gerente de Produtos da Gunnebo.

A rede francesa
Leroy Merlin
(foto) optou pela
TUB Câmera, que
encaixou-se como
uma solução ideal;
rede apostou
na sensibilidade
da captação
das imagens e
na rapidez do
deslocamento
da câmera

Prevenção
de Perdas

Estratégia

FURTOS E ROUBOS SOLUCIONADOS
COM CADEADOS NAS LOJAS MM
Rede varejista presente em quatro Estados adquiriu as
soluções da linha Praxis Slim e mais recentemente a
Praxis High Security para proteger celulares e tablets de ladrões

Saiba mais no Blog:
“7 super dicas para
proteção eficiente com
cadeados eletrônicos”
(bit.ly/dicas-cadeados)
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seu reposicionamento não alterou o layout da loja.
Além do mais, como os conectores são embutidos,
conseguimos evitar possíveis furtos e roubos. No
geral eles são expostos. Isso nós não encontramos
em nenhum outro fornecedor”, justifica Angélica.
Para ela, outro ponto importante é que, com os
cadeados da Gunnebo, a bateria dos aparelhos se
mantém carregada através do próprio alarme. Esses
mantêm um sensor de ativação e desativação no
pedestal. “Ou seja, ao invés de oito pedestais ligados
à uma central, por exemplo, cada pedestal tem o
seu sensor. Então, caso um venha a ser danificado,
o cliente perde apenas um e não oito. Esse é um
diferencial importante dessa linha”, explica Cadima.
Afinal, como diz Angélica, o produto exposto,
disponível para manuseio, deve proporcionar
uma experiência de compra agradável ao cliente,
colaborar nas vendas, e não trazer prejuízos.
Ainda não é possível mensurar quantitativamente
os ganhos da rede varejista. No entanto, os sinais de
retorno do investimento são tão perceptíveis que
a reestruturação das lojas, iniciada em 2016 como
parte do planejamento estratégico da empresa, inclui
monitoramento das câmeras de forma integrada
pela Gunnebo. O projeto já está em andamento e
visa combater os sinistros de arrombamento.

Cadeados
da Gunnebo
apresentaram
o melhor
custo-benefício

DIVULGAÇÃO

Tradicional rede varejista presente no Paraná, Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, totalizando
189 lojas, o GRUPO MM iniciou em 2016 um projeto
de segurança onde um dos principais itens adquiridos
seria o cadeado eletrônico para as unidades com
histórico de sinistro de mão armada, onde o produto
alvo dos ladrões era o aparelho celular. “Decidimos
testar três empresas diferentes para avaliarmos as
vantagens, vulnerabilidades e investimento de cada
uma delas. A Gunnebo foi a que apresentou melhor
custo-benefício”, conta Angélica Albino dos Santos,
supervisora de Auditoria e Segurança das Lojas MM.
Os cadeados da Gunnebo estão presentes em
23 lojas da rede. Na prática, eles estão substituindo
aqueles desenvolvidos por outro player do mercado,
mas que já não atendiam as necessidades da empresa.
“Os cadeados não resolviam os problemas de furtos
e roubos. Eles eram fixos e considerando que no
varejo boa parte dos roubos acontece à noite, quando
a loja fecha e os bandidos invadem para roubar, ter
um cadeado fixo deixa de ser uma solução porque
o varejista perde a flexibilidade de poder retirar os
produtos ao fim do expediente e guardar em um cofre,
por exemplo. Desde que instalamos os cadeados da
Gunnebo, não houve nenhum sinistro nas Lojas MM”,
explica José Cadima, executivo de Contas da Gunnebo.
As Lojas MM possuem os cadeados para celular
e tablets da linha Praxis Slim baixo e alto. Mais
recentemente, o grupo adquiriu a Praxis High
Security para uma unidade com alto grau de
risco. “Os cadeados da Gunnebo têm alguns bons
diferenciais. Os pedestais são discretos e se adaptaram
ao mobiliário através de borboletas. Isso permitiu
um bom ajuste na largura e altura dos aparelhos e

ELETRÔNICOS COMO
PARTE DA ESTRATÉGIA
DE CRESCIMENTO DO
MAGAZINE LUIZA

Para enfrentar um dos períodos mais difíceis da economia
brasileira dos últimos anos, o MAGAZINE LUIZA, um dos
maiores varejistas do país, com um total de 790 lojas e 9
centros de distribuição espalhados por 16 Estados, vem
trabalhando forte nas frentes de redução de custos e de
aumento das vendas. Com a ajuda da consultoria McKinsey,
mapeou as oportunidades de ganhos de participação de
mercado por loja, por região e por categoria de produto.
Como parte dessa estratégia, nas lojas físicas a
prevenção de perdas foi fundamental. Os principais
produtos comercializados pela empresa estão nos
setores de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos,
presentes, brinquedos, informática e telefonia, totalizando
um mix que beira os 40 mil produtos. E protegê-los,
com destaque àqueles de alto valor agregado, como
o de telefonia e informática, é muito importante.
Das 790 lojas da rede, até o final de 2016 em 240
delas o Magazine Luiza havia instalado os cadeados
eletrônicos da Gunnebo, especialmente em smartphones
e tablets para evitar furtos, em uma parceria que teve
início no segundo semestre de 2015. E os resultados
foram praticamente imediatos. Já no primeiro semestre
de 2016 a melhora do desempenho das lojas físicas

Sandra:
modelo
Praxis Slim
foi analisado,
testado e
aprovado

DIVULGAÇÃO

Boas vendas com aparelhos protegidos e
diversidade no mix de produtos fizeram crescer
desempenho da rede em telefonia e informática

de 5,5 % - primeiro crescimento desde o início da crise
econômica - foi atribuída à melhora do mix em categorias
mais rentáveis, como o de telefonia e informática.
Em decorrência disso, segundo Sandra Costa,
coordenadora de Compras na rede varejista, a empresa
está em uma curva crescente de lojas que receberão
os cadeados nos próximos meses. “Até o final de
2017 vamos aumentar ainda mais o número de
lojas que deverão receber os cadeados eletrônicos
da Gunnebo. Atualmente, utilizamos o modelo
Praxis Slim, que já foi analisado, testado e aprovado
através de um estudo criterioso para a homologação
definitiva do modelo em toda a nossa rede”, justifica.
Segundo Sandra, o trabalho parceiro com a Gunnebo
foi fundamental na geração dos bons resultados.
“Fizemos um trabalho em conjunto, transformamos a
compra em parceria, desenvolvemos métodos práticos
de entrega e instalação, garantindo a excelência no
atendimento e proporcionando melhorias significativas
na experiência de compra dos clientes em nossas
lojas com segurança e facilidade”, argumenta.
Os benefícios mencionados pela compradora
foram a capacidade de manter todos os smartphones
carregados e prontos para interação do cliente,
sistema de alarmes independentes com menor
custo de manutenção, cadeados de diferentes
alturas que trouxeram a possibilidade de simplificar
o mobiliário (plano e sem recortes), que por sua vez
reduziram custo e tornaram mais fáceis a exposição
de celulares e tablets em todas as posições.
Prevenção
de Perdas

Especial

CONECTIVID
NO VAR
QUEM PARTICIPOU DO ENCONTRO?
André Ochoa, Consultor e profissional com
mais de 12 anos de experiência no mercado
Antônio Balbino, Coordenador do Grupo
de Prevenção de Perdas de Pernambuco
Francisco Deidami, Gerente de Iniciativas
Estratégicas do Walmart Brasil
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Especial

Como está e o que tem a
ganhar o varejista com a
Internet das Coisas (IoT)? Da
prevenção de perdas ao canal
de vendas, como o varejo
pode maximizar ganhos e
reduzir as perdas? A convite
da Gunnebo, consultores e
varejistas debateram sobre
as inovações, falaram sobre
o atual cenário brasileiro
e apontaram tendências

Você varejista, já ouviu falar em Internet das Coisas (IoT),
conectividade, Big Data, etc? Se sua resposta foi negativa, o
conselho é que, mais do que se familiarizar, é fundamental que
passe a acompanhar esses movimentos de perto. De acordo
com o Ciclo de Hype de Tecnologias Emergentes da Gartner,
a IoT alcançou o chamado “pico de expectativas infladas”.
Essencialmente, isso significa que todo mundo tem falado sobre
ela e que o potencial parece infinito, mas, como uma tecnologia
ainda em fase de maturação, poucas empresas proporcionam
valor real por meio dela.
A boa notícia é que, de acordo com a Accenture, os primeiros
adeptos terão condições de aumentar a receita, reduzir custos e
conduzir uma experiência de marca diferenciada. Assim, não há
dúvidas de que a IoT já é uma realidade.
Segundo a consultoria norte-americana Gartner, serão 26
bilhões de produtos inteligentes e conectados em uso em 2020
em todo o mundo. E um setores mais beneficiados, de acordo
com a consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC), será o varejo.
Por isso a Gunnebo reuniu, em sua sede em Cotia, consultores e
varejistas para um amplo bate-papo em um café da manhã com o
tema Varejo & Conectividade. Confira aqui os principais trechos.

DADE
REJO
Luiz Fernando Sambugaro, Diretor
de Comunicação da Gunnebo
Gustavo Carrer, Consultor de Marketing
do Sebrae/SP e coordenador do Programa
Comércio Varejista do Estado de São Paulo
Kleber Dias, Chefe de Operações e
Tecnologia da Giorgio Armani Brasil
Roberto Sampaio, Sócio-diretor
da Panelli & Associados

FOTOS: ARNE LEE/ INTERVISUAL

Sandro Silva, Consultor de Segurança Patrimonial
e Prevenção de Perdas do Walmart Brasil

Mediador: Hoje, o varejista tem à disposição um número grande
de soluções disponibilizadas na nuvem, tornando fácil e ágil a
integração das informações. A conectividade é a grande tendência
do futuro? Quais os ganhos efetivos do varejista nesse processo?
Gustavo Carrer: A adoção de uma tecnologia deixou de ser
uma decisão do varejista e passou para o consumidor. Esse
empoderamento do consumidor com a conectividade muda toda
a maneira de pensar do varejo que, sem dúvida, vai ter que sair da
caixinha. Nesse ambiente de pessoas que estão ao mesmo tempo
consumindo, sendo influenciadas e influenciando, a conectividade é
a palavra-chave. O varejo precisa entender melhor as necessidades
e expectativas dos clientes. As marcas terão que proporcionar essas
experiências de maneira efetiva e não de discurso.
Kleber Dias: A Armani é uma empresa italiana e temos muitas
restrições sobre o uso de algumas tecnologias. A RFID é uma delas.
Precisamos também fazer o controle de fluxo de pessoas na loja para
que saibamos o horário de maior movimento. Estamos discutindo
essas duas questões. Para o Brasil, preciso saber onde está o produto,
fazer um inventário mais rápido das 8 mil peças por loja. Muitas
vezes a pessoa recebe o produto etiquetado no armazém e chega na
loja, entra em liquidação, faz todo o processo, etiqueta uma camisa
como camiseta e daí a falha humana é grande. Temos um projeto
internacional de mobile em operação onde não teremos a figura do
caixa. Esse é um projeto da marca para o mundo inteiro. Esses são os
projetos de conectividade que estamos discutindo hoje.
Sandro Silva: Estamos falando de conectividade, de tecnologia,
mas e a ponta? Como é aquele profissional que a opera? Quanto
do que ele utiliza está na ferramenta que compramos? Quando
falamos de conectividade, temos de pensar em quem vai utilizar
a solução. Precisamos treiná-lo para que use todo o potencial
daquilo que investimos.
Gustavo Carrer: Vou dar uma estatística na NRF deste ano.
Em média um funcionário da indústria é treinado oito vezes
mais do que um do varejo. Ou seja, o profissional do varejo
está despreparado. É claro que a má fé existe, mas a falta de
treinamento é mais notória ainda. Precisamos qualificar o
funcionário, independente da formação acadêmica, no varejo, na
ação e no dia a dia.
Prevenção
de Perdas

A adoção de uma tecnologia
deixou de ser decisão do
varejista e passou para o
consumidor.”
—Gustavo Carrer

Sandro Silva: Quem
compra tecnologia é
especialista em tecnologia e
não em operação. Até que ponto ele
conhece da operação para garantir que
aquele recurso vai ser bem utilizado? O
que ela pode agregar para o negócio? Às
vezes também ela é muito bacana, mas
não funciona onde tem que funcionar.
Luiz Fernando Sambugaro: No
omnichannel, segundo uma pesquisa
inglesa, 70% dos consumidores se
sentem frustrados porque sabem mais
sobre um produto na loja do que o
funcionário. Ou seja, ele não está bem
preparado para vender, que dirá para
gerir um sistema tecnológico.
André Ochoa: E tem outro lado. Quando
a pessoa da operação sente dificuldade,
ela tenta fazer com que não dê certo.
Você investe um dinheiro alto em
tecnologia e perde para a má vontade
do colaborador porque ele sente
dificuldade. Antes de implantarmos
algo novo, temos que entender o
trabalho do chão de loja.
Roberto Sampaio: Conectividade é
uma palavra muito ampla. Estamos
discutindo a tecnologia como uma
ferramenta para melhorar a gestão
das empresas e isso tem a ver com
treinamento, processo e pessoas.
Afinal, tudo isso é feito para vendermos
mais e reduzirmos nossas perdas. E
ela tem outro lado: a conectividade
entre a marca e o cliente. Hoje em
dia você vê muitos aplicativos para
determinadas marcas. Nos Estados
Unidos, hoje, o consumidor não quer
mais se comunicar com a empresa via
aplicativo, ele quer se comunicar via
WhatsApp porque para ele é muito
mais prático. Então, é o comportamento
do consumidor que gera um
determinado tipo de conectividade.
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Antônio Balbino: A conectividade é
uma ferramenta que pode ser positiva
ou negativa. Pecamos na gestão de
pessoas, quando os gestores não
conduzem bem o processo. Tem de
existir conectividade entre gestores,
departamentos e pessoas. Os custos
que temos para adquirir tecnologias
de prevenção de perdas estão menores
hoje, o problema está entre os gestores
e os colaboradores.
Francisco Deidami: É de olho nesse
cenário que muitas empresas têm
avançado em tecnologias para evitar
perdas e maximizar a integração e a
conectividade entre seus colaboradores
e clientes. E para implantá-las, nos
perguntamos sempre: quem são as
pessoas que irão utilizá-la? Como irão
fazê-las e para que servem? Justamente
para que seja algo simples e tenha a
adesão dos colaboradores nas lojas.
Mediador: Falando sobre tecnologia,
o último estudo do Ibevar menciona
2,25% de perdas do varejo em 2015
ante a 2,98% do ano anterior. Ou seja,
houve uma queda, e o varejo tem
necessidade e demanda por novas
tecnologias. O que temos de tendências
em prevenção de perdas para o varejo?
Antônio Balbino: A tecnologia de RFID
ainda é uma tendência. Acredito que
o controle de fluxo também vai ajudar
bastante na prevenção porque se torna
possível identificar onde se tem um
movimento maior de pessoas, etc.

Sandro Silva: Na prevenção, a
conectividade ajuda na integração de
todos os sistemas. O monitoramento
de CFTV, o fluxo de pessoas, o alarme,
enfim, todas as ferramentas integradas,
além de prevenir perdas por furtos ou
roubos, pode até prevenir possíveis
passivos trabalhistas. A integração
desses sistemas leva inteligência para
o negócio. Muitas vezes, cada setor de
uma empresa compra um programa
diferente. Um não sabe o que o outro
tem e nem para que serve. O CFTV é
um exemplo disso, pode ser usado
na segurança de furtos e roubo e
no marketing, que pode checar os
dispositivos de PDV, uniformes, etc.
Mediador: Pelo que ouvimos então,
tecnologia nós temos. Mas o varejo, de
modo especial a PME, está preparado
para aproveitar essa variedade de
soluções que surgem no mercado?
André Ochoa: Hoje os pequenos e
médios varejistas ainda engatinham
em alguns processos. Isso, porque,
muitos se perguntam se devem adotar
uma tecnologia considerando que o
trabalho manual tem dado certo até
ali. Quebrar essa barreira é complicada
porque ele pensa em custo e não
investimento. E temos de convencêlo, por conta da integração que a
ferramenta proporciona, a redução
de perdas e os benefícios que ele terá.
Quero aproveitar, ainda, para falar
sobre prevenção de perdas e o Big Data,
que tem um volume muito grande
de informações, mas se o pequeno
varejista não sabe como analisar e
utilizar isso, não adianta nada. Temos
que ter um sistema com visões
diferentes para o gestor, gerente, o caixa
de loja, enfim. Esse é um desafio.
Gustavo Carrer: Não podemos
entregar relatórios complexos para um

Para implantá-las, nos
perguntamos sempre quem
são as pessoas que irão
utilizá-la? (...) Justamente
para que seja algo
simples e tenha a adesão
dos colaboradores.”
—Francisco Deidami

Especial
funcionário que é oito vezes menos
treinado, por exemplo. Talvez um
caminho seja simplificar as coisas, onde
possamos ter uma interface interativa e
bacana para se entender as informações.
Kleber Dias: Tecnologia sem integração
de pessoas, interação, educação,
compartilhamento, não serve de nada.
Falando sobre fluxo de pessoas, por
exemplo, na minha loja, um cliente entrar
e não ser abordado é uma falha muito
grande. Se for uma pessoa que quer
comprar eu perco a venda, se for uma para
roubar eu perco também. É muito grave.
Sandro Silva: Temos que pensar também
no perfil das pessoas que selecionamos
para trabalhar. Às vezes contratamos
alguém ótimo para relatórios e péssimo
em vendas. A tecnologia vai nos auxiliar,
mas são as pessoas que farão a diferença.
André Ochoa: Ainda estamos
doutrinando os colaboradores ao
processo do dia a dia nos nossos
negócios e a entrada da tecnologia. E
com a agilidade que a internet propõe o
cliente não quer esperar. Hoje o cliente
vai na loja atrás de um produto que
viu na internet e quer comprá-lo pelo

Tecnologia sem
integração de pessoas,
interação, educação,
compartilhamento,
não serve de nada.”
— Kleber Dias

O CFTV é um exemplo disso
(integração), pode ser usado
na segurança de furtos e
roubo e no marketing que
pode checar os dispositivos
de PDV, uniformes, etc. ”
—Sandro Silva

Hoje os pequenos e médios
varejistas ainda engatinham
em alguns processos (...)
considerando que o trabalho
manual tem dado certo até ali.”
—André Ochoa

preço anunciado lá. Esse é um caso que
impacta diretamente no omnichannel
porque, imagina o cara da ponta tendo
que administrar isso, unificar.
Sandro Silva: E não podemos nos
esquecer que a operação é muito
demandada. Fora a demanda da
administração, ele tem a demanda
da fiscalização, do cliente. O dia a dia
é bastante complexo. Quanto dessa
demanda que mandamos do escritório
para a loja é útil para a operação? Às
vezes a burocracia é que gera ruptura
no negócio e obriga o gerente a querer
burlar o sistema. No entanto, ele não
sabe o impacto que isso traz para a
gestão dos processos. Precisamos
integrar as informações para o processo
ser mais assertivo. Precisamos conhecer
o dia a dia se quisermos que a tecnologia
nos ajude a identificar os erros.
Mediador: O omnichanel é uma das
grandes tendências no varejo. Hoje
as empresas não podem mais tratar
seus canais de venda como estruturas
separadas. O pequeno e médio varejo
estão preparados para o omnichannel?
Eles têm conhecimento para entender e
explorar esse mundo multicanal?
Gustavo Carrer: Como o Brasil é
desigual, o varejo também é desigual.

Enquanto temos empresas muito
maduras, temos outras que ainda
engatinham. Alguns varejistas
possuem merchandising e omnichannel
impecáveis, onde o desempenho é tão
bom que as dificuldades dos grandes
varejistas, por exemplo, passam longe
delas. Enquanto em uma grande rede
varejista temos indicadores inteligentes
que ajudam no negócio, no pequeno,
o dono não sabe nem que isso existe.
Essa falta de competitividade por
parte do pequeno varejo é gritante. Por
outro lado, conforme você vai dando
ferramentas e conhecimento sobre
soluções tecnológicas que o ajudem
no dia a dia e vai introduzindo boas
práticas, os resultados acontecem
imediatamente. No passado, a
tecnologia era muito restrita aos
grandes varejistas. Hoje, com a nuvem,
as soluções tecnológicas ficaram mais
acessíveis para o pequeno e médio
varejista. Desigualdade sempre vai
existir entre o grande e o pequeno,
mas o movimento que a gente vê é o
inverso: os grandes indo para os bairros.
Falta agora as pequenas se prepararem
para competir com as grandes ao lado.
Prevenção
de Perdas

Às vezes o varejo
tem muita informação,
mas não tem segurança,
infraestrutura e
qualidade adequada
para preservá-la.”
—Luiz Fernando Sambugaro

Sobre a IoT, ou
usamos em prol, seja
em vendas, prevenção
de perdas, enfim, ou
usamos contra e ela vai
nos prejudicar.”
—Antonio Balbino

Moderador: Mas praticar o melhor
preço, fidelizar cliente e proporcionar
uma grande variedade de produtos
não é novidade. Hoje o consumidor
busca uma experiência diferenciada.
O desafio do Customer Experience foi
lançado e impacta na forma como os
varejistas veem os clientes.
Kleber Dias: As nossas lojas propõem
uma experiência fantástica. Nossos
clientes sabem do design, dos tecidos
e, ao nos visitar, eles tomam um vinho
pró seco, um café italiano, etc. Eles não
gostam de fazer cadastro. Nos procuram
por conta da privacidade, então
mantemos isso. A nossa experiência para
esse público é essa, algo seletivo e único.
Luiz Fernando Sambugaro: As
informações que temos sobre os clientes
é que valem. Não é porque todo mundo
está fazendo que nós faremos. Saber
esses detalhes é muito importante.
Com o omnichannel, às vezes o varejo
tem um bom acervo dentro da empresa,
tem muita informação, mas não tem a
segurança, infraestrutura e qualidade
adequada para preservá-la.
Mediador: Em 2014, 65% das empresas
investiram em IoT. Mas o mercado
caminha a passos lentos. Por mais
distante que pareça 2020 e 2030
estão aí. O varejo será capaz de se
operacionalizar e adaptar rapidamente
essa tecnologia no dia a dia?
Gustavo Carrer: Quase metade do
tráfego na internet hoje é de robô,
cerca de 49%, segundo os dados
divulgados na NRF recentemente. Isso
já é IoT, que é uma realidade. Há dois
anos algumas realidades assustaram
o varejo: os self-checkouts, caixas de
autoatendimento que ganharam
espaço no Brasil e no mundo com
a proposta de facilitar compras de
produtos como vestuário, acessórios e
pequenos volumes em supermercados;
e o “Dash Button”, um dispositivo
que se conecta ao smartphone do
cliente através do aplicativo Amazon
para realizar compras. Isso está muito
próximo de nós e do consumidor.

Antônio Balbino: Sobre a IoT, ou usamos
em prol, seja em vendas, prevenção de
perdas, enfim, ou usamos contra e ela
vai nos prejudicar. Quer queira ou não,
o cliente tem o contato direto e verifica
a diferença de preços, dá nota e avalia a
gôndola e ali mesmo ele troca mensagens,
pelo ambiente digital, com a ouvidoria e
órgão de defesa do consumidor.
Roberto Sampaio: Eu acredito que antes
da IoT o varejo tem muita coisa para
resolver ainda. Acredito que o que vai
direcionar o futuro é a facilidade, o custo
e como essa tecnologia impacta no
comportamento das pessoas. Não tem
como segurar, vai vir e entrar na nossa vida.
Moderador: Então estamos falando de
um caminho sem volta…
Kleber Dias: E isso é natural porque ela
vai chegando e você vê o que agrega ou
não. A seleção é natural.
Sandro Silva: Eu acredito que são dois
pontos: o varejista entender o que o
cliente dele pode tirar proveito nisso. E
quem oferece esse serviço, saber o que
esse consumidor necessita. Precisamos
encontrar esse ponto de equilíbrio,
entre o que o cliente precisa e o que
temos a oferecer, para que ambos
ganhem. Isso vai ser o diferencial.
Oferecer algo que o cliente não precisa,
não converte esse usuário em nada.
André Ochoa: Para mim é mais do que
uma realidade, está no nosso dia a dia
já. E o varejo tem que se adaptar, não
está maduro o suficiente para isso.
Ainda que do modo brasileiro, dá sim
para gente usar e aplicar tecnologia
a nosso favor. Isso, qualquer varejista,
independente do porte, deve fazer.
Para a prevenção tem um ganho muito
grande porque temos um leque de
informações fantástico: volume de
dinheiro em cofres, caixa, dá para
saber se as fichas do provador estão
sendo utilizadas, produtos que tenho
no estoque, câmeras de vigilância da
minha loja. Isso é uma realidade e é IoT,
mas temos que trabalhar o processo e
a mão de obra. Ou nos adaptamos ou
seremos engolidos pela tecnologia.

O que vai direcionar o futuro é a facilidade,
o custo e como essa tecnologia impacta no
comportamento das pessoas.”
—Roberto Sampaio
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Gunnebo Retail Solution conecta
todos os sistemas da loja para
fornecer ao varejista dados acessíveis
do próprio estabelecimento
através de um aplicativo
Nesse cenário em que tudo é “novo”, onde Internet
das Coisas (IoT), Big Data e conectividade fazem cada
vez mais parte da rotina diária, um dos principais
desafios para as empresas do varejo é entender todas
essas transformações tecnológicas (inclusive em
prevenção de perdas) como uma forma de rentabilizar
seus negócios. De olho nesse movimento, a Gunnebo
apresentou, na EuroShop 2017, em Düsseldorf,
na Alemanha, a Solução de Varejo Gunnebo (GRS
– Gunnebo Retail Solution, na sigla em inglês).
O GRS conecta todos os sistemas da loja para fornecer
ao varejista dados acessíveis do próprio estabelecimento
através de um aplicativo. Ao acrescentar inteligência a
essas informações, ele permite melhorias de eficiência,
produtividade e segurança da loja. “O GRS é uma
solução para digitalização da loja. Combina os produtos
de segurança com a gestão de pessoas e sistemas
de prevenção de perdas - praticamente tudo o que
você precisa para ter o controle da área de vendas”,
destaca Karin Wallström Nordén, vice-presidente
global de Marketing e Comunicação da Gunnebo.
Da gestão de numerário à sistemas antifurtos, há
diversas tecnologias que podem auxiliar nos processos
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operacionais e nos procedimentos de prevenção de
perdas e segurança, tornando-os mais eficientes para
os gestores do varejo. “O software oferece infinitas
possibilidades, com aplicações personalizadas para
diferentes recursos. É uma plataforma aberta, que conecta
sistemas de análise de vendas, CFTV, refrigeração, fluxo,
gerenciamento de equipe e de tempo. Ou seja, tudo
que o varejista listar. A questão não é o que o GRS pode
fazer, é o que o varejista quer que ele faça”, argumenta
Mikael Sundeböck, diretor de Softwares da Gunnebo.
Segundo o Instituto Sueco para o Varejo Inovador
(SIIR), um fator chave para o sucesso de todo esse
processo é como os varejistas lidam com a montanha
de dados que os dispositivos conectados geram. “A
vasta quantidade de informações coletadas pelas
empresas precisa ser transformada em dados acionáveis
e conhecimento que levem a melhores serviços,
eficiência e valor agregado ao consumidor”, aponta.
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DO VAREJO

Prevenção
de Perdas

Frente de Caixa

COOP REDUZ AS
PERDAS NO CAIXA EM
30% COM O GATECASH
Tecnologia fez que com a rede descobrisse,
no projeto piloto, que produtos como leite,
cerveja, refrigerante e água eram os que mais
impulsionavam as quebras não identificadas

40%

das perdas
internas em
supermercados
acontecem no
check-out

em 80%

dos casos
são detectadas
fraudes no PDV
já no primeiro dia
pós-implantação
do Gatecash

Baixe o e-book
gratuito: “Perdas na
frente de caixa”
(bit.ly/frente-caixa)
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A prevenção de perdas deve estar presente em
todos os pontos da cadeia de varejo, desde o estoque
até o momento da venda. Mas o checkout é, sem
dúvida, um dos pontos mais vulneráveis da loja,
concentrando cerca de 40% das perdas internas
como apontam as pesquisas. Por isso é preciso estar
sempre atento ao PDV e contar com equipamentos
que facilitem e controlem a rotina.
De olho nisso, a COOPERATIVA DE CONSUMO
(COOP), considerada a maior cooperativa de
consumo da América Latina e sétima colocada
no ranking dos maiores supermercados de São
Paulo de acordo com a Associação Brasileira de
Supermercados (ABRAS), solucionou seus problemas
com o Gatecash. No período de três meses, as lojas
de Santo André, Mauá e São Bernardo, na região
metropolitana de São Paulo, testaram a tecnologia
que analisa os processos de venda com o principal
objetivo de identificar as perdas, geralmente
causadas por erros de processos de funcionários e
furtos de clientes.

Redução de 30% nas perdas
O resultado final foi extremamente positivo e a
solução está sendo implantada em toda a rede de
29 lojas, que juntas têm 1,7 milhão de cooperados
e mais de 5,9 mil colaboradores diretos. Segundo
Vanessa Augusto Urbieta da Silva, coordenadora
de Prevenção de Perdas da Coop, o Gatecash trouxe
uma nova visão sobre os itens mais furtados ou
que não eram registrados no caixa. “Descobrimos
que produtos como leite, cerveja, refrigerante e
água eram os que mais impulsionavam as quebras
não identificadas. Com o sistema já reduzimos em
30% as nossas perdas”, destaca Vanessa.

Sucesso nos resultados fará
empresa instalar solução da
Gunnebo em suas 29 lojas

O índice geral de perdas da Coop em suas 29 lojas
é de 1,65% e os itens mais furtados eram as peças
de picanha, contra filé, lâmina de barbear, protetor
solar, desodorante aerossol, chocolate e chiclete.

50% menos perdas
de cerveja e leite
Após a instalação do Gatecash, o maior problema
detectado foi o “esquecimento” dos operadores de
caixa na hora de registrar alguns produtos, ou seja,
por falta de atenção, muitos alimentos não eram
cobrados na conta final do cliente. Com as ações
de treinamento dos colaboradores e o apoio da
tecnologia, cada loja do projeto piloto conseguiu
reduzir, por exemplo, 50% das perdas em itens
como cerveja e leite. “Antes o colaborador fazia
o registro de um produto e deixava de cobrar as
unidades restantes, valor que não era cobrado
na conta do cliente e automaticamente causava
perdas para o estabelecimento”, explica Vanessa.
O Gatecash, que atua integrado ao software
de automação comercial da companhia e
reúne imagens, vídeos e áudios produzidos no
PDV, tem como grande diferencial a contagem
cruzada com o que foi efetivamente registrado,
gerando 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. Se o produto não for
registrado, há consultas nos bancos de dados que
permitem a identificação.
Com o controle da operação no caixa, a partir
do momento que é identificado um erro de
processo, ou até uma possível fraude, o gerente

Frente de Caixa

COMO FUNCIONA O GATECASH?
da loja, segundo Vanessa,
é acionado para que
passe instruções de
aperfeiçoamento de
trabalho para o operador.
“Antes, os erros eram
descobertos somente
nos inventários ou
com denúncias. Agora,
as análises são feitas
através de consultas
parametrizadas verificadas
no sistema do Gatecash.
Ou seja, após a análise das ocorrências, o feedback
ocorre na hora”, completa.

Solução permite
atendimento mais rápido
Além de ser um eficiente sistema de análise e
auditoria dos processos de vendas para identificar
fraudes e erros no cumprimento dos procedimentos
na hora exata em que elas ocorrem, o Gatecash
também propiciou um melhor atendimento
ao cliente. “Com o sistema, a conferência de
divergências entre o valor pago e a quantidade de
itens que um cliente leva tornou-se mais eficiente.
Como a operação é gravada, os casos de dúvidas são
rapidamente resolvidos”, explica Vanessa.
De acordo com Vanessa, além do atendimento
mais rápido, a devolução ocorre 100% de
forma assertiva. “Com o Gatecash, a Gunnebo
demonstra que está muito avançada em relação
aos seus concorrentes, principalmente na
qualidade da imagem que o sistema gera, que
facilita ainda mais a identificação dos
produtos na loja”, destaca a executiva.
Segundo Hailton Santos, diretor
comercial da Gunnebo, em 80% dos
casos, o varejista consegue detectar,
já no primeiro dia, as fraudes no PDV.
“Com o Gatecash, oferecemos maior
segurança e tranquilidade não só
para o cliente, como também para o
seu colaborador”, diz o executivo. A
tecnologia, revela ele, é compatível
com a grande maioria dos sistemas de
automação comercial do mercado.

O Gatecash é uma ferramenta de gestão
para o varejo que analisa e faz uma
auditoria dos processos de vendas com
principal objetivo de identificar as perdas no
checkout. Ele cruza as informações de imagem
e áudio com os dados registrados, monitora
as atividades no PDV, além de reduzir as
fraudes, tornando cada vez mais fácil e
acessível controlar o atendimento e a
produtividade dos caixas.
Compatível com a grande maioria dos
sistemas de automação comercial do
mercado e a vinculação das informações
fiscais, juntamente ao áudio e ao vídeo da ocorrência, o
Gatecash foi eleito pela OKI Brasil para garantir maior
controle e segurança na operação de seu sistema de
autoatendimento. O self-checkout da OKI Brasil otimiza
espaço em loja, pois permite atender simultaneamente
dois clientes em um espaço menor do que o ocupado por
um único checkout convencional.

O QUE DIZEM OS VAREJISTAS?
“Com o Gatecash diminuímos as fraudes (cancelamentos
de cupons indevidos, descontos irregulares e aberturas
excessivas de gaveta), além de minimizarmos os erros
operacionais e até mesmo as falhas de inventário”
Fernando Carvalho dos Santos, analista de Sistemas do
Mairinque Supermercado
“O fato do Gatecash comunicar-se com nosso software
de automação nos proporciona um maior gerenciamento
e controle de nossas perdas, sem contar com o
monitoramento em tempo real das operações”
Adriano Mancilha, gerente de Tecnologia da Rede Sinco

Gatecash é um
eficiente sistema
de análise e
auditoria dos
processos de
venda capaz de
identificar fraudes
e erros na hora
exata em que elas
ocorrem
Prevenção
de Perdas

Gestão

TEMPO É DINHEIRO
No mercado varejista, ganhar
qualquer segundo, no atendimento
ao cliente ou na prevenção de
furtos e roubos, pode significar a
sobrevivência da empresa. Nesse
sentido, investir em tecnologia
que beneficie a gestão do tempo
é fundamental para a empresa
ganhar mais competitividade,
segurança e produtividade.

5 min
na fila

É A TOLERÂNCIA
MÁXIMA PARA
MAIS DE 30%
DAS PESSOAS

Prynline possibilita boa gestão de filas

REDUZA
TEMPO
DE FILA E
NÃO PERCA
VENDAS
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A sensação de espera na fila não
agrada ao varejista, muito menos
ao consumidor. O primeiro pode
perder vendas e negócios, o
segundo a calma e a paciência.
Para trazer um atendimento
de qualidade aos clientes, a
tecnologia, como uma solução
de gestão, é uma grande aliada.
Com uma gestão de fila
eficiente, o varejista pode
monitorar a movimentação
da loja em tempo real e fazer
os ajustes necessários de
atendimento. O Prynline, da
Gunnebo, é um software
que analisa as imagens da
câmera dos caixas e determina
uma fila convencional ou
excesso de fila em uma loja.
Com o Prynline, o varejista
faz uma simulação entre uma
fila ideal e aquela que deve ser
evitada para uma experiência

de compra agradável. “Quando
existe um preenchimento
desse excesso de fila o sistema
gera um alerta para o gerente
ir ao local e verificar o que está
acontecendo. Nesse caso, ele
pode tomar a decisão de abrir
mais um caixa, por exemplo”,
explica Gustavo Maciel, gerente
de Produtos da Gunnebo.
A velocidade de apuração
e resposta do software são
diferenciais do Prynline, que
possibilita não apenas uma
boa gestão das filas de espera
nos caixas, mas também a
contagem de pessoas dentro do
estabelecimento. “Com isso o
varejista aproveita melhor sua
equipe em uma gestão eficiente
e direcionada a outras atividades
do seu negócio, gerando vendas
com o melhor aproveitamento
de sua força de trabalho”, revela.

12seg
3seg

NÉVOA TORNA
IMPOSSÍVEL
ENXERGAR

ACIONAMENTO
DO ALARME

GARANTA
RESPOSTA
IMEDIATA
E EVITE
PREJUÍZOS

Gestão

REDUZA
CUSTOS
REDUZINDO
O TEMPO DE
MANUSEIO
DE DINHEIRO

Com uma gestão
eficiente nos caixas, o
varejista também precisa
ter à disposição um
controle inteligente sobre
a gestão de numerários
de sua loja, desde o
fechamento do caixa até
a operação de guarda e
transporte de valores para
os bancos. Isso, porque, o
meio de pagamento mais
utilizado pelo brasileiro
ainda é o dinheiro.

1 min
É O TEMPO PARA
CONTAGEM E
VALIDAÇÃO DE

300
notas
240
moedas

Os segundos iniciais de
uma tentativa de roubo são
decisivos, de acordo com
pesquisas mundiais. Partindo
dessa premissa, o Gerador de
Névoa, associado ao sistema
de alarme das lojas, atua
de forma imediata a uma
invasão e evita a perda de
valores e previne vandalismo.
Ao ser acionado, o Gerador
de Névoa preenche o
ambiente com uma densa
neblina em segundos,
tornando impossível ver

Gerador
de névoa
é muito eficaz
na prevenção
de arrombamento,
vandalismo
e roubo

SPEED

INTELISAFE

LITE

até 5 notas por
segundo

1,2 nota/seg
por leitora

1 nota
por segundo

Capacidade do malote
10.000 notas

Capacidade
do malote
10.000 notas

Capacidade
do malote
3.000 notas

a mão na frente do rosto.
“Esse é um sistema de
segurança eficaz para prevenir
arrombamentos, vandalismo
e roubo. Se o assaltante não
é dissuadido pelo sinal de
alerta de um alarme sonoro,
ele fugirá imediatamente
quando o sistema de
segurança por névoa for
disparado”, explica Maciel.
A instalação da solução
de névoa gera um rápido
retorno. Isso porque as perdas
financeiras e materiais
resultantes de um roubo,
comparadas com a instalação,
tornam o investimento
pequeno e com custos
operacionais baixos. “Até hoje,

Gunnebo tem
três modelos de
cofres para atender
pequeno, médio e
grande varejista

O uso da tecnologia
para gestão de numerário,
como os cofres inteligentes,
permite ao varejista ampliar
a produtividade da loja ao
mesmo tempo que reduz os
riscos de perdas por fraudes
ou furtos internos, como
aponta Marcos Conte, gerente
de Vendas da Gunnebo. “Eles
conseguem acompanhar e
controlar, em tempo real, tudo
o que ocorre com o dinheiro
da loja”, diz o executivo.
No aspecto segurança, os
cofres inteligentes oferecem
proteção não apenas
física, mas também digital.
Enquanto a proteção física
do dinheiro reduz riscos
de assaltos, a segurança
digital impede qualquer
acesso não autorizado e
permite auditar todas as
operações realizadas. Sem
contar com a facilidade de
impedir golpes, através da
detecção de notas falsas.
Há modelos de cofres
para todos os varejos. O
Intelisafe Lite é uma solução
operacional ideal para o
pequeno e médio varejo,
como lojas de conveniência e
drogarias, enquanto o Speed
é destinado para médias
empresas que lidam com
grandes quantidades de
dinheiro. Gerenciados por
um data center, eles têm
um contador de notas que
contabiliza a soma total do
que entra no caixa, evitando
o erro humano. A plataforma
pode ser integrada aos
sistemas utilizados nos
bancos e nas empresas de
transporte de valores.

100% de nossas instalações
foram satisfatórias. Tivemos
tentativas de roubos em
alguns estabelecimentos,
mas nenhuma bemsucedida. Além disso,
nossos geradores de névoa
usam pouca energia e seu
consumo pode ser comparado
ao de uma lâmpada
comum”, conta Maciel.
Prevenção
de Perdas

Logística
Sempre
Alerta

NA RIACHUELO, GESTORES
MONITORAM OPERAÇÕES
DE NOVO CD EM TEMPO REAL

Com um investimento estimado de
R$ 250 milhões, a Riachuelo, uma
das principais varejistas de moda do
país, inaugurou um novo Centro de
Distribuição (CD) em Guarulhos, na
Grande São Paulo, em 2016, como parte
de sua estratégia de crescimento. Ao
mesmo tempo, também investe em
tecnologia em seu plano de prevenção
de perdas no espaço de 106 mil metros
quadrados, equivalente a 102 campos
de futebol, com a recente introdução
de um completo sistema de CFTV IP da
Gunnebo para monitoramento de todas
as suas operações no local.
O escopo do projeto contempla 168
câmeras Bullet IP 2MP com D-WDR e
analíticos, 11 Speed Domes IP de 2MP
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com zoom óptico de 23X mais digital
de 16X, três Speed Domes IP 2MP com
zoom óptico de 30X mais digital de 16X,
seis gravadores NVRs de 32 canais com
8 TB cada um para armazenamento,
três teclados tipo joystick, uma estação
de trabalho com Software Client, seis
monitores de 40” LED, 13 switches de
Borda de 24 portas 10/100 Poe mais
quatro Portas SFP e um Switch Core
de 48 portas 10/100/1000. “Nosso
principal desafio era monitorar a
operação de mais de 120 docas em
tempo real, garantir a segurança das
áreas confinadas, além de acompanhar
e tornar mais segura as movimentações
dos colaboradores e de caminhões no
pátio externo”, argumenta Gustavo
Maciel, gerente de Produtos da Gunnebo.
A Gunnebo aplicou a tecnologia de
CFTV IP em razão da alta qualidade de
imagens na visualização das docas no
carregamento dos caminhões de entrega
e a melhor facilidade na gestão coma
gravação em NVRs e operação através
de Software Client, onde os operadores
conseguem, com maior agilidade,
monitorar todos os ambientes do CD.
“Precisávamos de uma tecnologia que
acompanhasse as nossas necessidades.
O desafio era deixar o sistema analógico
e partir para o IP. A qualidade da
imagem do CFTV IP é muito boa e
nos proporciona total integração com
os nossos sistemas. Antes tínhamos
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Projeto da Gunnebo em
Guarulhos também contempla
área de armazenamento,
separação e despacho do
recém-lançado e-commerce
apenas um funcionário monitorando
as imagens e com a integração muitos
gestores têm acesso às imagens do CD
que facilitam a visualização de todos os
produtos que entram e saem do nosso
espaço”, diz Lenivaldo Barros, gerente de
Auditoria da Riachuelo.
A tecnologia de CFTV da Gunnebo
permite aos gestores do CD acessar,
com segurança, através de login e
senha individuais, e acompanhar
em tempo real toda a logística,
possibilitando, inclusive, a detecção
de possíveis anomalias operacionais.
Outra vantagem é que o projeto
também contempla o monitoramento
da área de armazenamento, separação
e despacho da nova operação de
e-commerce da varejista, garantindo a
segurança e agilidade ao processo. Ao
todo, são mais de 15 mil itens à venda.
Com esse passo, a Riachuelo entra de
vez no conceito do ominichannel.
A Riachuelo sempre foi uma
empresa focada em prevenção de
perdas. “Essa premissa é cultura na
companhia”, diz Barros. “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 CFTV, EAS (antenas,
etiquetas e desativadores) e o Intelisafe
(cofre inteligente) da Gunnebo.

www.gunnebo.com.br | (11) 3732-6628

IMPORTANTE
É ALIAR A
FORMA AO
CONTEÚDO
Seja qual for o formato
da sua frente de caixa,
garanta segurança e
controle das operações.
GATECASH é a mais
moderna ferramenta de
monitoramento e gestão de
PDV através de vídeo análise,
com alertas em tempo real.
O primeiro sistema apto
operar em caixas tradicionais
e em SelfCheckouts.
Consulte-nos.
www.gunnebo.com.br
(11) 3732-6628

