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e Fraudes em Supermercados

PERDAS NO VAREJO
ABRAS 2015

Furto Externo

Furto Interno

Erros Administrativos

Fornecedores

Erros de Inventário

Quebra Operacional

Outros Ajustes

FE+ FI = 28,89%
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Fonte: www.sm.com.br

“O risco de mercadorias furtadas é maior nos dias que
antecedem o Natal, mas a solução do problema está em
estratégias de longo prazo”.

FONTE: http://www.sm.com.br/detalhe/gestao/saiba-evitar-furtos
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Os produtos que mais somem 
nas prateleiras dos Supermercados

Brinquedos 4%

Lâmina de barbear 6%

FURTOS X OCORRÊNCIAS

Fonte: ABRAS/2015
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FURTOS X OCORRÊNCIAS

Fonte: ABRAS/2015

PORQUE ACONTECEM

OS FURTOS E AS FRAUDES 

NA MINHA EMPRESA?
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PORQUE ACONTECEM
OS FURTOS E FRAUDES?

A existência de golpistas motivados

A disponibilidade de vítimas adequadas

A ausência de controladores eficazes

Por falhas na comunicação interna

Pelo imediatismo de solução 
(não nos preparamos antes)

TIPOS
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Toda Fraude tem sempre
a contribuição da Vítima

No Brasil, 86% das fraudes não 
ocorrem por habilidade do falsário.

ONDE ACONTECEM 
AS FRAUDES
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CARTÃO DE CRÉDITO

Primeiro país do mundo em 

Fraudes no Cartão de Crédito
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MAS SE EU RECEBO POR CARTÃO 

A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO  SERÁ 

DA  ADMINISTRADORA CORRETO?

O que de fato protege a loja para ressarcimento no pagamento
com cartão é a garantia de que todos os procedimentos de
segurança foram feitos pelo operador de caixa ao aceitar o
pagamento com cartão.

A CADA DEZ OPERAÇÕES
COM CARTÕES DE CRÉDITO

APENAS DUAS TEM PROCEDIMENTO
DE CONSULTA TOTALMENTE CORRETO
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SOLICITE CREDENCIAIS
IDENTIFIQUE ADEQUADAMENTE

- Confira atentamente se os

numerais do cartão em relevo

se aparecem desalinhados,

tortos ou mal posicionados.

- Verifique se o número do

cartão e o nome do associado

estão borrados ou danificados.

SEMPRE SOLICITE RG

FRAUDE NO DOCUMENTO
DE IDENTIDADE
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* Assinatura em baixo da foto

* Espelhos diferentes

* Expedição x documento

* Foto em altíssimo relevo

* Carimbo aparecendo pela metade 
da foto

* Janelinha da foto vazada

Dica: Pergunte à pessoa o nome da mãe e do 
pai com a carteira de identidade na sua mão

SINAIS

FRAUDE NOS CHEQUES
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* Assinatura deve ser igual à
identidade

* Ver se as letras do nome
estão diferentes

* Tempo de conta

CUIDADOS

* Micro serrilha à esquerda da folha do cheque

* O número superior do cheque igual ao de baixo

* Não aceite cheques rasurados – eles podem ser devolvidos pelo banco

FRAUDE EM DINHEIRO
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Anúncio Notas Falsas

“A FALSIFICAÇÃO É CRIME (art. 289 - Código Penal)

com pena prevista de 3 a 12 anos de prisão”. 

Quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação depois de tomar 

conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode 

ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de  detenção”.
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ESTUDE A CARTILHA 
DO BANCO CENTRAL

http://www.bcb.gov.br/novasnotas/assets/downloads/material-apoio/2e5/Cartilha.pdf
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CUIDADOS BÁSICOS
• A NOTA VERDADEIRA TEM ALTO RELEVO NOS SEGUINTES PONTOS PRINCIPAIS:

Na frente onde diz ‘República Federativa do Brasil’

Na efígie da República

Nos numerais que indicam o valor da nota

A moeda mais falsificada é a de R$ 50 centavos.

Em segundo lugar está a de R$ 1,00 real.

Tem basicamente o material utilizado mais opaco (menos

brilhante) e não há campo magnético em vários detalhes da

moeda.

MOEDAS
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As bordas das moedas
verdadeiras tem alto relevo.

A própria Casa da Moeda
está ignorando a
falsificação de moedas,
visto a carência de moedas
para o giro de capital.

ATENÇÃO NAS BORDAS
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• Mal encarado

• Sujo

• Olhar arregalado

• Desconhecido

IMAGINE UM SUSPEITO:
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O GOLPISTA TEM UMA 
APARÊNCIA ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

O golpista aproxima-se de
funcionários em busca de
informações sigilosas sobre
rotina de trabalho e a
empresa

O GOLPE DA INFORMAÇÃO
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Dá uma impressão de 

“velho conhecido”, amigo, 

paquera, etc. e consegue 

informações importantes 

sobre a empresa.

O GOLPE DA INFORMAÇÃO

Nesta categoria, a intenção é usar o relacionamento como 
lastro ou âncora para um futuro golpe.

Buscar com a vítima, informações, documentos ou
ferramentas que possam ser usados para facilitar outras
fraudes posteriores junto à mesma ou à outras vítimas.
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Também pode ter por finalidade de usar esta pessoa como
referência deles, fraudadores, mostrando que são pessoas
respeitáveis e de confiança, que tem relações com a pessoa
TAL ou o sr. FULANO, que são respeitáveis e conhecidos.

Em Supermercados é comum trocarem as notas 
para o pagamento, devolvendo notas falsas
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O golpe do casaco



23/09/2016

21

O golpe do carrinho cheio
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O GOLPE DO ESTACIONAMENTO

Bateram no meu carro

Quebraram farol

Arranharam meu carro

Bateram no meu carro

Quebraram farol

Arranharam meu carro

A PLACA NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM CASO DE DANO, FURTO ETC  

DO VEÍCULO ESTACIONADO

A TECNOLOGIA DEVE 

ESTAR A SEU FAVOR

A indústria das ações
de Danos Morais
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Soluções do passado não servem mais 
para os dias de hoje

Precisamos trabalhar preventivamente

Não se arrisque fornecendo informações a
desconhecidos, amigos recentes ou pessoas que
questionam sobre a sua rotina de trabalho

USAR COMO REGRA

Trate as informações como dinheiro e não as entregue ao
primeiro que aparece.
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1) Chega normalmente em horário de 
pique ou no fechamento da loja

2) Tem boa aparência, bem vestido, boa 
fala

3) Carrega bolsas ou mochilas ‘murchas’ 
(normalmente com feicho aberto). 
* Percebe-se que aos poucos começa a ter volume 

4) Procura corredores vazios para 
‘organizar’ o furto

ENTENDER O PERFIL
E AS TÁTICAS DO GOLPISTA

5) Olhar nervoso

6) Postura diferente

7) Antes do furto, caminham 
lentamente

8) Precisam olhar o cartão para assinar 
igual

9) Sempre estão com pressa

10) Fazem comentário ou elogio de 
maneira que a pessoa baixe a guarda 
na hora da compra.

TER PERCEPÇÃO NO PERFIL
DO FURTADOR
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O FURTO INTERNO
CONSTATAÇÕES

• A maioria das ocorrências é de pessoas com pouco tempo de empresa;

- O furto é no consumo de produtos

no próprio interior da empreosa.

- Incentivam outros a fazerem o

mesmo.

- Denigrem a imagem da empresa.

- Quando pegos sentem vergonha.

- O furto é de coisas fúteis.

- Não roubam pra comer.

(objetos de bazar, perfumaria,etc)

- Quando pegos comportam-se

como vítimas do sistema.

POR FRUSTRAÇÃO POR DELITO

O recurso mais importante para a Prevenção de
Perdas é o recurso humano, pois o sucesso de
qualquer programa depende da boa atuação por parte
de uma equipe bem preparada.

O melhor caminho
ATUE NA PREVENÇÃO
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O FISCAL DE LOJA
Com Inteligência Estratégica na conduta

- Tem conhecimento sobre a operação de loja;

- Entende de produtos e serviços do varejo;

- Tem Feeling sobre comportamento do consumidor;

- Atualiza-se permanentemente sobre os sistemas de segurança;

- Respeita as pessoas e atende com educação;

- Sabe ser firme, sem ser rude;

- Promove sempre bem estar do consumidor, do colaborador e 

das pessoas onde convive, pois a sua presença gera segurança 

para os demais.

O FISCAL DE LOJA
Com Inteligência Estratégica no posicionamento

ENTRADA DA LOJA

FRENTE DE CAIXA

ESTOQUE

FILTRO

EVITA GOLPES 
APOIO E BLOQUEIO

ONDE ENTRA O 
DINHEIRO EM
MAIOR VOLUME
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O FISCAL DE LOJA
Abordagem

Viu que o cliente colocou produto 

dentro da bolsa, etc, acompanha o 

cliente até a saída do caixa.

• Deve acompanhar para evitar que o 

cliente ‘desove’ a mercadoria 

furtada.

• Muitos provocam uma idéia de furto 

para ter chance de acusar a 

empresa por dano moral.

O FISCAL DE LOJA
Abordagem

NA DÚVIDA NÃO ABORDAR

- Preferencialmente em frente a

câmeras e com alguma testemunha;

- Em local reservado para evitar

constrangimento;

- De maneira firme (sem violência);

- Preferencialemente somente com

Fiscal de Loja e demais profissionais

ligados a segurança.
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QUAL O SETOR ONDE ACONTECE 
O MAIOR PREJUÍZO ?

Ter um sistema de recebimento e conferência de mercadorias, com a
presença permanente do Fiscal de Loja evita um dos maiores problemas de
volume em golpes e fraudes sofridas pelo varejo.

NO ESTOQUE ‘MENOS É MAIS’

Ideal apenas três para 
conferência de mercadorias 
recebidas:

1. Conferente
2. Entregador
3. Fiscal de Loja

Ideal apenas três para 
conferência de mercadorias 
recebidas:

1. Conferente
2. Entregador
3. Fiscal de Loja

Atender uma empresa de cada vez

Dar preferência para mercadorias perecíveis
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Poucos são aqueles que investem em reuniões de
alinhamento cuja pauta seja a troca de informações
com a equipe sobre gestão Preventiva de golpes e
Fraudes nos supermercados.

Use a Tecnologia que está ao seu lado

Não esqueça a tecnologia
é uma ferramenta que auxilia você
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Conhecer a exata dimensão do risco, assim
como a oportunidade de evitar golpes,dá a
possibilidade de atuar com maior certeza.

Saiba a dimensão do Risco
e como evitar furtos e golpes

Fontes - Benchmarking

Carlos Eduardo Santos, presidente do CPAR da 

SBVC Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo

Marcos Manea 

ABRAS

Sandro Santos

Chefe Segurança Rede Asun Supermercados

Benchmarking Gestores 

Supermercadistas
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Obrigada!

Angelita Garcia

angelita@agas.com.br

Tel: 51- 2118 5200

51- 9138 3857

51-9924 4669


