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Resumo 
 

A matéria que envolve a gestão, prevenção e controle de perdas e desperdícios tem 
despertado grande interesse nas comunidades acadêmicas e empresariais, 
especialmente considerando os recursos naturais limitados versus o crescente 
consumo e desperdício da população. Igualmente, a pressão competitiva no mundo 
dos negócios vem exigindo dos administradores esforços e ações que possam 
facilitar e potencializar o alcance dos objetivos organizacionais, utilizando o sistema 
de controle e contabilidade gerencial (SCCG) para implementar estratégias que 
visem reduzir perdas e melhorar o desempenho organizacional. A despeito da 
importância e atualidade do tema, ainda há lacunas sobre o papel do SCCG como 
instrumento que potencialize a implementação das estratégias de gestão, prevenção 
e controle das perdas e desperdícios, promovendo melhorias nos resultados 
empresariais, sendo esta uma questão que ainda está por ser analisada em 
profundidade - especialmente na realidade brasileira. Nesse ensejo, reconhecendo e 
explorando essa lacuna de investigação, o objetivo deste trabalho foi analisar as 
contribuições do SCCG para as estratégias de gestão, prevenção e controle das 
perdas e desperdícios e os reflexos desse sistema sobre os resultados de empresas 
do varejo supermercadista de Minas Gerais. Por meio de um estudo comparativo de 
casos de abordagem qualitativa, descritivo, tendo como principais instrumentos 
coleta de dados de entrevistas semiestruturadas, relatos formais e informais, 
documentos das empresas, além de observação não participante, a pesquisa 
buscou ampliar o conhecimento sobre o tema. Os resultados revelaram: (i) a 
importância do SCCG como mecanismo facilitador da implementação estratégica; (ii) 
a relevância da prevenção e gestão de perdas e desperdícios para o segmento; (iii) 
o papel do SCCG em melhorias nos processos e na redução de perdas; (iv) a 
necessidade de contratação de itens de segurança como CFTV (Ciscuito Fechado 
de Televisão), fiscais, antenas e alarmes, como itens de controle operacional que 
contribuem para a redução de perdas; (v) a necessidade de automação de 
processos, como itens de controle tático, com reflexos sobre os resultados das 
empresas estudadas; (vi) a importância da criação de equipes de gestão e 
prevenção de perdas para efetividade do SCCG, auxiliando na melhoria dos 
resultados e geração de valor; (vii) que as estratégias de gestão, prevenção e 
controle das perdas e desperdícios podem ser um diferencial competitivo e, se bem 
implementadas e trabalhadas, podem ajudar a instrumentalizar as empresas para 
que possam ter melhores resultados financeiros e organizacionais. O conjunto de 
resultados da pesquisa constatou que a atuação da área de prevenção ou gestão de 
perdas contribui diretamente para o resultado financeiro dos supermercados, como 
também em todos os processos organizacionais, na medida em que se encontra 
mais estruturada e formalizada; e que o SCCG pode trazer e já vem proporcionando 
uma contribuição estratégica para redução, prevenção, gestão e controle de perdas 
e desperdícios, levando a melhores resultados empresariais. 
 
Palavras-chave: Estratégias Corporativas. Sistema de Controle e Contabilidade 
Gerencial. Gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios. Desempenho 
Organizacional e Financeiro. Geração de Valor. 

 
 
  



 
 

Abstract 
 

Matters involving the management, prevention and control of losses and waste have 
attracted great interest in the academic and business communities, especially 
considering the limited natural resources versus the growing consumption and waste 
of the population. Likewise, competitive pressure in the business world has required 
managers to make efforts and actions that can facilitate and enhance the 
achievement of organizational objectives by using the management accounting and 
control system (SCCG) to implement strategies to reduce losses and improve 
organizational performance. Despite the relevance and timeliness of the topic, there 
are still gaps in the role of the SCCG as an instrument to enhance the 
implementation of strategies for management, prevention and control of losses and 
wastes, promoting improvements in business results for being analyzed in depth - 
especially in the Brazilian reality. In this context, recognizing and exploiting this 
research gap, the objective of this work was to analyze the contributions of the 
SCCG to the strategies of management, prevention and control of losses and wastes 
and the reflexes of this system on the results of companies from the retail 
supermarket in Minas Gerais. Through a comparative study of qualitative and 
descriptive cases, having as main instruments the collection of data from semi-
structured interviews, formal and informal reports, company documents, besides non-
participant observation, the research sought to broaden the knowledge about the 
subject. The results revealed: (i) the importance of SCCG as a mechanism to 
facilitate strategic implementation; (ii) the relevance of the prevention and 
management of losses and wastes for the segment; (iii) the role of the SCCG in 
improving processes and reducing losses; (iv) the need to contract security items 
such as CCTV (Closed Circuit Television), fiscal, antennas and alarms, as 
operational control items that contribute to the reduction of losses; (v) the need for 
automation of processes, as items of tactical control, with reflexes on the results of 
the companies studied; (vi) the importance of creating management and loss 
prevention teams for the effectiveness of SCCG, helping to improve results and 
generate value; (vii) that management strategies, prevention and control of losses 
and waste can be a competitive differential and, if well implemented and worked, can 
help to instrumentalize the companies so that they can have better financial and 
organizational results. The set of results of the research found that the performance 
of the area of prevention or loss management contributes directly to the financial 
result of the supermarkets, as well as in all the organizational processes, to the 
extent that it is more structured and formalized; and that the SCCG can bring and is 
already providing a strategic contribution to reduce, prevent, manage and control 
losses and wastes, leading to better business results. 
 
 
Keywords: Corporate Strategies. System of Management Control and Accounting. 
Management, prevention and control of losses and wastes. Organizational and 
Financial Performance. Value generation. 
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1 Introdução 

 

O aumento das pressões competitivas no ambiente de negócios vem exigindo dos 

administradores esforços e ações que facilitem e potencializem o alcance dos 

objetivos e resultados organizacionais (Melo, 2014). Ademais, essas pressões têm 

exigido estratégias inovadoras que estabeleçam não somente diferenciais 

mercadológicos, como também promovam a manutenção e a melhoria das posições 

competitivas das empresas no mercado (Kotler, 1974; 2011; Margretta, 2012; 

Mariotto, 2007; Melo, 2014; Mintzberg, 1978; Porter, 1979; Prahalad & Hamel, 1989). 

A literatura clássica de estratégia, a exemplo de Montgomery e Porter (1998), sugere  

que a vantagem competitiva sustentável pode advir da capacidade da empresa em 

produzir com custos e vender com preços mais baixos ou em estabelecer 

diferenciais sobre os concorrentes, destacando-a aos olhos dos clientes e, por causa 

disso, conseguindo operar com preços mais altos. 

 

Uma das questões que a literatura internacional sugere como essencial para superar 

os desafios gerenciais advindos do aumento das pressões competitivas, visando 

facilitar o alcance dos objetivos estratégicos das empresas, consiste em adequado 

desenho e uso do sistema de controle e contabilidade gerencial (SCCG) (Cugueró & 

Rosanas, 2011; Jordão & Novas, 2013; Jordão, Souza & Avelar, 2014; Otley, 1999). 

Além disso, essa literatura indica o SCCG como um instrumento que ajuda a obter 

sucesso na implementação estratégica e na orientação tanto para o alcance de 

resultados quanto para os processos de avaliação de desempenho.  

 

Anthony e Gonvindarajan (2006, p. 34) afirmam que o SCCG consiste no “processo 

pelo qual os executivos influenciam os outros membros da organização para que 

obedeçam às estratégias adotadas”. Esses autores ressaltam que tão importante 

quanto o processo de elaborar uma estratégia é a necessidade de estabelecer 

processos para seu acompanhamento e controle, analisando-se constantemente a 

eficácia e eficiência dos parâmetros estratégicos estabelecidos. Tal processo é 

exercido, em grande parte, por meio do processo de controle – o que, segundo 

Jordão et al. (2014), consiste em um mecanismo fundamental para facilitar a 

concretização dos planos direcionados para o aumento da competitividade e 

melhoria nos resultados empresariais. Nesse ensejo, a gestão de perdas ganha 
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particular interesse estratégico por relacionar-se diretamente com a competitividade, 

não somente por ser a base que sustenta estratégias de competição por preços, 

mas também ampliando as margens de lucro em estratégias de diferenciação. 

 

A redução dos prejuízos com perdas e desperdícios, por exemplo, passa pelo 

engajamento de todos os colaboradores no processo, envolvendo-os no controle e 

no cuidado para redução de custos e ineficiências, colaborando ainda para evitar 

furtos internos e externos, quebras, altos níveis de estoques, faltas de produtos nas 

gôndolas, erros operacionais e/ou administrativos e, com isso, redução dos gastos 

correlatos, ampliando as margens de lucro. Para Luciano Raposo, Diretor de 

Autosserviços da Gateway2 (Gateway, 2013), é mais fácil reduzir as perdas do que 

aumentar as vendas em um negócio. Ele complementa que se há redução de 

perdas, há aumento direto na lucratividade, alegando que esse é um dos principais 

desafios que devem ser superados para geração de valor entre os gestores que 

trabalham com prevenção de perdas. 

 

A prevenção de perdas encontra-se em um grupo seleto de ferramentas que se 

alinham diretamente com a chamada "vantagem competitiva". Quando implantada e 

utilizada de forma correta, ela faz com que o lucro da empresa aumente, 

colaborando igualmente para a geração de valor organizacional. A literatura 

específica registra que a gestão das perdas e desperdícios pode trazer benefícios 

para toda organização, citando como potenciais áreas de melhoria a gestão correta 

de normas e procedimentos e o treinamento dos colaboradores, utilizando 

tecnologias e instrumentos para monitorar e controlar os resultados (Guthrie & 

Guthrie, 2006). 

 

Espera-se que as empresas possam usar suas ferramentas de gestão e prevenção 

de perdas e desperdícios em seus sistemas de avaliação de desempenho em 

sintonia com o seu SCCG, visando permitir o acompanhamento dos resultados e 

gerando informações que deem suporte para o uso do SCCG. Além disso, espera-se 

que isso possibilite a adequada tomada de decisão gerencial, em linha com os 

resultados obtidos nos estudos de Aguiar (2015) e Jordão (2016).  

                                                             
2 A GATEWAY Security, empresa com atuação na área de varejo, é líder no desenvolvimento de 
soluções técnicas e de design para a proteção eletrônica de mercadorias. Oferece tecnologia para 
soluções em prevenção de perdas. 
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1.1  Do tema ao problema 

 

Segundo informações disponibilizadas em evento recente da Associação Brasileira 

de Supermercados (ABRAS), o desafio de gestão, prevenção e controle das perdas 

e desperdícios é agravado no setor varejista e, ainda mais, no segmento 

supermercadista. O segmento vem sofrendo com a elevação da carga tributária, 

queda no nível de empregos, crescimento abaixo do esperado, aumento na 

inadimplência e no custo dos insumos.  O acesso ao crédito também aparece como 

destaque, além de desafios derivados da crescente necessidade por mais altos 

níveis de eficiência e eficácia operacional e gerencial (ABRAS, 2017).  

 

O 5º Fórum de Prevenção de Perdas, realizado em Belo Horizonte pela Associação 

Mineira de Supermercado (AMIS), em março de 2018, salientou que 30% de todos 

os alimentos produzidos anualmente para o consumo humano são desperdiçados.  

Além disso, foi enfatizado que a demanda por alimentos até o ano de 2050 deverá 

aumentar 60% em relação aos níveis de 2016, devendo o mundo atingir quase 10 

bilhões de habitantes. Adicionalmente, as despesas com alimentação nas famílias 

de baixa renda no Brasil já comprometem cerca de 30% dos ganhos delas. Essas 

questões chamam a atenção para a necessidade urgente de se repensar os 

processos organizacionais, na tentativa de minimizar as perdas e desperdícios no 

setor. De fato, no atual cenário de prevenção de perdas e desperdícios, levando em 

consideração os produtos vendidos no segmento supermercadista, percebe-se que 

os gastos anuais já correspondem a 142 milhões de reais (sendo 75 milhões apenas 

com medidas compensatórias e outros 67 milhões com multas). Finalmente, foi 

ressaltado que a principal preocupação do segmento está diretamente relacionada 

ao índice de perdas que, segundo a ABRAS, representa em torno de 2,28% do 

faturamento – o que é quase 25% a mais do que a média de lucro líquido do 

segmento, que gira em torno de 1,85% do faturamento das empresas.  

 

A partir do momento em que o pedido de compra é feito até a entrega ao 

consumidor final, os produtos dos supermercados passam por várias etapas dentro 

da cadeia de suprimentos. Sua trajetória começa no produtor rural, passa pela 

indústria, envolve o transportador e, por fim, chega ao supermercado. Lambert, 

Garcia-Dastugue e Croxton (2005) afirmam que a implantação de processos 
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adequados de prevenção, gestão e controle de perdas pode melhorar a eficiência no 

uso de recursos, colaborando para a excelência organizacional. Por outro lado, um 

dos desafios do segmento supermercadista é garantir que os clientes tenham 

produtos de qualidade com preços competitivos – o que passa pela necessidade de 

ter equipes treinadas para receber e armazenar corretamente os produtos, evitando 

avarias antes mesmo de irem para o salão de vendas. O próprio Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO, 2005) acentua que o uso 

incorreto de técnicas de armazenamento de produtos e/ou alimentos pode trazer 

sérios problemas endêmicos para os clientes.  

 

Adicionalmente, as organizações do segmento varejista enfrentam desafios para 

avaliar e mensurar adequadamente o desempenho das pessoas, sistemas e demais 

recursos alocados nos processos empresariais. Nesse sentido, é relevante que a 

estratégia, a cultura e a estrutura de cada estabelecimento sejam dimensionadas 

para trabalhar com indivíduos, processos, equipamentos, fluxos, informações e 

outros ativos, visando minimizar os impactos de quebras, roubos, avarias ou fraudes 

no desempenho financeiro e organizacional. 

 

A avaliação de desempenho, no entendimento de Macedo, Corrar e Siqueira (2012), 

consiste em uma das alternativas que colaboram para melhorias na eficiência e 

eficácia dos processos e que trazem grandes benefícios para as organizações, 

podendo, ainda, fornecer informações importantes para que as ações preventivas 

e/ou corretivas sejam tomadas, além de determinar benchmarks entre elas, 

possibilitando o aprimoramento dos processos operacionais e gerenciais. Esses 

autores acrescentam que são necessários diferentes tipos de métricas, objetivando 

medir o desempenho da organização em uma metodologia que consolide os 

resultados com perspectivas mais abrangentes.  

 

Um dos grandes desafios gerenciais contemporâneos reconhecidos por Costa 

(2007) passa pelo estabelecimento de critérios multidimensionais de avaliação de 

desempenho que proporcionem visão global da geração de valor organizacional. 

Nesse sentido, e considerando o desafio de melhoria nos resultados em termos de 

desempenho e geração de valor organizacional no segmento supermercadista, 

como também as ferramentas para gestão, prevenção e controle das perdas e 
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desperdícios, ganham especial interesse para as comunidades acadêmicas e 

empresariais. Todavia, o estabelecimento de um desenho adequado SCCG que 

potencialize a implementação das estratégias de gestão, prevenção e controle das 

perdas e desperdícios, promovendo melhorias no desempenho e geração de valor 

nesse segmento, é uma questão que ainda está por ser analisada em profundidade. 

Assim, a presente pesquisa buscou responder a seguinte questão: quais as 

contribuições do SCCG para as estratégias de gestão, prevenção e controle das 

perdas e desperdícios e os reflexos desse sistema sobre os resultados de empresas 

do varejo supermercadista de Minas Gerais. 

 

1.2  Objetivos 

 

A partir do reconhecimento e exploração da lacuna de investigação 

supramencionada, estabeleceram-se os objetivos que norteiam este estudo. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar as contribuições do SCCG para as estratégias de gestão, prevenção e 

controle das perdas e desperdícios e os reflexos desse sistema sobre os resultados 

de empresas do varejo supermercadista de Minas Gerais. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever e discutir o processo estratégico de gestão, prevenção e controle 

das perdas e desperdícios nas empresas do varejo supermercadista 

estudadas. 

b) Indicar a influência da gestão de perdas e desperdícios sobre os resultados 

das empresas estudadas; 

c) Identificar potenciais contribuições do SCCG para gestão, prevenção e 

controle das perdas e desperdícios; 

d) Analisar os reflexos desse sistema sobre os resultados das empresas 

estudadas. 
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1.3  Justificativas e relevância do estudo 

 

Martins e Theóphilo (2007) prelecionam que a relevância da pesquisa advém de 

suas contribuições acadêmicas e sociais. Sob o prisma acadêmico, a pesquisa 

apresentada nesta dissertação ajudou a ampliar as discussões sobre o papel do 

SCCG na gestão de perdas, e na formação de resultados empresariais. 

Adicionalmente, acentua-se a inovação proporcionada pela pesquisa, pois ainda não 

se encontram estudos que foquem especificamente a integração entre esses quatro 

temas (SCCG, gestão de perdas, desempenho financeiro e geração de valor), 

especialmente em economias emergentes, como o caso do Brasil. 

 

Sob o prisma social, espera-se que a informação originada de tal conhecimento 

possa ajudar a avaliar os resultados dos negócios de maneira mais precisa, 

implicando a redução de perdas, aumento nas métricas de resultado e seus 

desdobramentos, possibilitando uma melhor gestão dos processos no segmento 

supermercadista com a indicação de limites para o setor de compras, seleção de 

fornecedores, estabelecimentos e aperfeiçoamento de metodologias de controle de 

produtos, serviços e processos. Espera-se que os resultados possibilitem também a 

avaliação do impacto das perdas sobre a margem de lucro e a capacidade de 

investimento das empresas analisadas e seus reflexos sobre o desempenho 

financeiro e organizacional e a geração de valor empresarial, inclusive os dados de 

perda versus rentabilidade. 

 

No aspecto gerencial, acentua-se a contribuição do estudo para a proposição e 

validação de ferramentas e estratégias para mensuração dos reflexos da gestão, 

prevenção e controle das perdas e desperdícios sobre o desempenho financeiro das 

empresas do segmento. Além disso, espera-se contribuir com a indicação de formas 

de controle sobre a gestão de perdas, possibilitando que as empresas do setor 

possam melhorar suas estratégias de gestão de perdas com base nas experiências 

ora descritas. Informações tal como apresentadas anteriormente pela ABRAS 

(2017),  que o volume de recursos envolvendo as perdas é maior que o valor do 

lucro líquido das empresas do segmento. Em função dessas questões, essa 

associação vem acentuando a importância do assunto e o crescente interesse dessa 

discussão no meio empresarial, pois os gestores estão se conscientizando de que 
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em um mercado competitivo, há que se atentar para a redução de perdas, visando à 

redução de custos que, por sua vez, impactam diretamente nas margens de lucro e, 

consequentemente, “corroem” o patrimônio da empresa. 

 

Adicionalmente, espera-se que outras empresas possam valer-se das experiências 

descritas neste estudo, visando dar suporte à tomada de decisão nos níveis 

estratégico, tático e, principalmente, operacional nas empresas do segmento 

supermercadista e ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Além disso, 

demonstrar os benefícios advindos da redução de perdas, reduzindo o impacto 

econômico empresarial, ajudando na esfera social com maior quantidade de 

alimentos e produtos disponíveis ao mercado. Consequentemente, com o controle e 

redução das perdas e desperdícios, parte dos lucros adicionais pode ser revertida 

aos colaboradores e/ou ser repassada aos clientes na forma de preços mais baixos, 

ampliando as vendas e a competitividade empresarial. Por outro lado, uma tentativa 

de repasse excessivo poderá afetar o resultado financeiro da empresa, levando a 

empresa a ser menos competitiva. Finalmente, os resultados deste estudo poderão 

ser utilizados como benchmarking competitivo para setores ou empresas em 

situações similares, oferecendo “novos caminhos” ou pontos de vista alternativos 

sobre a integração entre estratégia, gestão de perdas, SCCG, avaliação de 

desempenho financeiro e organizacional nos resultados empresariais. 

 

1.4  Estrutura do trabalho 

 

Esta pesquisa está estruturada em capítulos, conforme disposições seguintes, além 

do primeiro capítulo - que trouxe a parte introdutória com a contextualização do 

tema, a descrição do problema, a apresentação da questão da pesquisa, do objetivo 

geral e dos objetivos específicos, as justificativas e a relevância da pesquisa -, têm-

se mais quatro capítulos. 

 

O segundo capítulo apresenta a plataforma de sustentação teórica utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa, no qual se discutiu a estratégia no segmento 

supermercadista, controle, prevenção e a gestão de perdas, papel do SCCG e os 

estudos contemporâneos. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados estão descritos no terceiro capítulo, bem 

como a caracterização da pesquisa quanto aos fins, meios e abordagem, unidade de 

análise e observação, instrumentos de coleta e análise de dados. 

 

No capítulo quatro é feita breve descrição das empresas analisadas nas pesquisas 

de campo, sendo relatados os resultados da pesquisa de forma triangulada entre as 

fontes de evidência, as discussões que a norteiam e as conclusões provisórias. 

 

Por fim, no capítulo cinco são registradas as conclusões e limitações da pesquisa, 

além de sugestões para novos trabalhos. Na sequência, encontram-se as 

referências, anexos e os apêndices que finalizam o trabalho. 
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2 Plataforma de Sustentação Teórica 

 

A introdução cumpriu o papel de apresentar ao leitor a contextualização do tema, 

delinear o problema da pesquisa, bem como traçar os objetivos a serem alcançados. 

Nela há, também, a justificativa que ressaltou a relevância do tema para a academia 

e suas implicações sociais e gerenciais. 

 

Neste capítulo, apresenta-se o embasamento teórico do tema, iniciando-se pela 

exposição sobre estratégias competitivas, com delineamento de conceitos e 

características, sobre estratégias na gestão de perdas e desperdícios, o papel do 

SCCG para implementação estratégica e avaliação desempenho, contributos desse 

sistema para a gestão de perdas e, por fim, estudos contemporâneos sobre 

estratégia, SCCG, gestão de perdas e geração de valor no segmento 

supermercadista. 

 

2.1 Estratégia, controle e avaliação de desempenho 

 

Porter (1989) alerta que a estratégia significa fazer escolhas sobre o posicionamento 

competitivo e que sua essência reside em decidir o que fazer e o que não fazer. No 

entendimento de Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 24), “a estratégia deve ser 

arquitetada conjugando valor, posição, integração e adaptação de atividades, para 

ser capaz de trazer competitividade, sustentabilidade e oferecer uma combinação 

única de valor para o cliente”. 

 

O conceito de estratégia tem sido tratado, de maneira geral, como uma escolha 

estratégica de posicionamento, por exemplo: liderança de custos ou diferenciação 

(Govindarajan, 1988; Govindarajan & Fisher, 1990). Numa aplicação mais atual do 

termo, Ferreira & Otley (2006) o definem como a arte de aplicar os meios disponíveis 

ou explorar condições favoráveis com vistas a objetivos específicos. É no processo 

de formulação da estratégia que são definidos os objetivos a serem alcançados pela 

empresa e qual o caminho para se chegar a eles, ou seja, quais estratégias serão 

adotadas para cumprir os objetivos (Anthony & Govindarajan, 2006). 
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Tavares (2000) descreve o planejamento estratégico como o processo de 

formulação e implementação de estratégias para aproveitar as oportunidades e 

neutralizar as ameaças ambientais. Em complemento, propõe que os primeiros 

pontos a serem utilizados na formulação estratégica são: ambiente externo 

(macroambiente a serem analisados e ambiente competitivo), o escopo competitivo 

da empresa e uma análise interna (identificar as competências distintivas contidas 

na missão e visão). Dessa forma, a empresa pode desenhar um escopo de atuação 

em vários mercados, identificando nichos específicos, definindo a estratégia 

competitiva genérica alinhada às estratégias internas, gerando, assim, a vantagem 

competitiva tão esperada pelas organizações. 

 

O objetivo da estratégia não é somente a adaptação da empresa ao meio ambiente, 

mas, a partir da análise de forças competitivas, analisar o potencial da organização e 

a necessidade de adotar estratégias que consigam fazer com que a empresa supere 

ameaças ou aproveite as oportunidades ao negócio, o que é confirmado por Silva, 

Santos, Bessa & Mendes (2003). 

 

Além do objetivo estratégico, existem vantagens em adotar um processo formal de 

planejamento estratégico, tais como: (a) formar uma base a partir da qual se possa 

elaborar o orçamento anual; (b) ter um instrumento para aperfeiçoar a atuação de 

seus executivos; (c) levá-los a pensar a empresa a longo prazo de forma alinhada às 

estratégias, o que implicaria melhoria das decisões também no curto prazo. Em 

contrapartida, existe: (i) o risco de a formalidade se transformar em burocracia 

distanciada do pensamento estratégico; do departamento de planejamento realizar o 

trabalho sem o envolvimento do pessoal de linha; (ii) consumir muito tempo, 

principalmente daquele dedicado pela alta administração Anthony e Govindarajan 

(2006, p. 382). 

 

As práticas de planejamento e implementação dos planos inicialmente estavam 

ligadas às questões de pesquisa em estratégia. Mesmo considerando essas 

questões ainda importantes, insights sobre o papel da estratégia no 

desenvolvimento de sistemas de mensuração de desempenho surgiram como uma 

corrente de investigação da década de 1980, prelecionado por Smith (1997). Esses 
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resultados começam a fazer parte das organizações de varejo por uma questão de 

sobrevivência devido aos diversos canais de vendas existentes. 

 

Na visão de Hartmann (2016) e Santos (2016), a estratégia adotada pelas empresas 

pode ter diferentes abordagens, como: liderança em custos e diferenciação no 

segmento, voltada para determinado foco e para diferenciação. O embasamento de 

todas essas estratégias, como um posicionamento adequado dentro do mercado, 

direciona a organização para um faturamento aliado à rentabilidade. 

 

As organizações têm um desafio estratégico frequente que é a redução dos custos 

com o objetivo de conseguirem um preço cada vez mais competitivo com melhor 

rentabilidade. Hitt, Ireland e Hoskisson (2005, p. 155) defendem que a “liderança em 

custos é um conjunto integrado de ações destinadas a produzir ou fornecer bens ou 

serviços ao menor custo, relativamente à concorrência, com características 

aceitáveis pelo cliente”. Os autores ressaltam que a implementação adequada da 

estratégia de liderança em custos requer um enfoque constante em reduzir os 

custos para um nível inferior aos da concorrência. 

 

Hitt et al. (2005) afirma que as empresas cada vez mais empenhadas em utilizar as 

estratégias de liderança total em custos geralmente conseguem reduzi-los por meio 

de investimentos e instalações em escala eficiente, rigoroso controle de custos e de 

despesas gerais e redução de despesas nas áreas de serviços, força de vendas, 

pesquisa e desenvolvimento. Além disso, alerta que, ao utilizar a estratégia de 

liderança em custos, a empresa deve ter a cautela de não ignorar completamente as 

fontes de diferenciação, como, por exemplo: serviços de pós-vendas e qualidade 

nos produtos, além de outros que os clientes específicos da empresa possam 

valorizar. 

 

Hitt et al. (2005, p. 167) ainda afirmam que existem riscos com a opção do desafio 

de diferenciação. “O cliente pode decidir que o diferencial de preços entre o produto 

diferenciado e o produto do líder e custos é muito grande. Nesse caso, a empresa 

poderá oferecer características que excedem as necessidades do cliente”. E quando 

essas situações ocorrerem, a empresa estará vulnerável aos concorrentes, que 
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muitas vezes podem conseguir oferecer uma combinação de características e 

preços. 

 

Outro desafio importante no cenário mercadológico está voltado para o foco. 

“Estratégia de foco é um conjunto integrado de ações destinadas a produzir ou 

fornecer bens ou serviços que atendam às necessidades de um certo segmento 

competitivo” (Hitt et al., 2005, p. 168). Os autores também afirmam que esse tipo de 

estratégia difere das estratégias de custos ou de diferenciação, pois busca usar as 

competências da empresa no atendimento das necessidades de um segmento 

específico, ou seja, determinado grupo de compradores, por exemplo: produto 

destinado a idosos ou localidade específica (Sul do país). E acrescentam que a 

partir de uma análise do setor existe a exploração das estreitas diferenças entre o 

público-alvo. 

 

De forma geral, Hunger e Wheelen (2002) entendem que a gestão estratégica 

consiste em um conjunto de decisões e ações que determinam a performance de 

uma empresa a longo prazo. Esse tipo de gestão inclui análise minuciosa dos 

ambientes interno e externo, formulação (planejamento estratégico ou de longo 

prazo), implementação, avaliação e controle de estratégia. 

 

Ainda os mesmos autores (2005, p. 161) reportam que, “em vez de um enfoque 

orientado a custos, outro desafio é a estratégia de diferenciação que enfoca o 

investimento contínuo na criação e no desenvolvimento de características que 

diferenciam um bem ou serviço em formas que o cliente valoriza”. E que ao utilizar 

essa estratégia, a empresa procura ser diferente de seus concorrentes em tantas 

dimensões quantas forem possíveis. A empresa, desempenhando características 

diferenciadas de seus produtos ou serviços em relação à concorrência, obtém 

condições mais favoráveis e retornos superiores à média. 

 

Ademais, é importante destacar que a “cadeia de valor de uma empresa pode ser 

usada para determinar se ela será capaz ou não de associar as atividades 

necessárias à criação de valor mediante a implementação da estratégia de 

diferenciação” (Hitt et al. 2005, p. 163). E não se podem esperar resultados 

satisfatórios da aplicação desse desafio às empresas que carecem de competências 
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essenciais necessárias à associação das atividades na sua implementação. A 

organização deve realmente possuir diferenciais percebidos pelos consumidores, 

que façam com que eles não optem pela concorrência. A gestão deveria priorizar os 

resultados empresariais e, para tanto, utilizar ferramentas gerenciais na busca pela 

eficiência e eficácia do sistema de gestão. A moderna gestão de empresas descarta 

a postura convencional de busca pela medição do lucro e rentabilidade, que ignora o 

custo de oportunidade do capital necessário para gerar o lucro e cede espaço a uma 

gestão voltada para a riqueza dos acionistas. E isso ocorre sempre que a entidade 

investe em projetos cujos retornos superem o custo de capital (Araújo & Assaf Neto, 

2003). 

 

Denardin (2004) demonstra que diversas empresas vêm utilizando o conceito de 

valor residual para várias situações de decisão, não somente financeira como 

também estratégica. As medidas de desempenho baseadas na criação de valor 

ganham destaque pela sua aplicação e eficiência. O autor conclui que, na busca de 

melhores vendas, lucros operacionais e ganhos por ação, as empresas têm 

procurado melhores formas de medição de performance com o objetivo de direcionar 

a compensação e a motivação de seus colaboradores para adicionar valor às suas 

ações. Muitas empresas estão aderindo ao EVA®, pois essa metodologia permite ao 

executivo identificar as áreas da empresa que criam ou destroem valor. 

 

O Sistema de Controle e Contabilidade Gerencial (SCCG) pode ser percebido como 

um direcionador voltado para a implementação e o sucesso da estratégia (Simons, 

1995). O problema é que as incertezas estratégicas traduzem que as decisões de 

comportamentos pouco rotineiros e de difícil apuração implicam modelos preditivos 

limitados e insuficientes para resultados desejados. Tais fatores resultam na 

dificuldade de controlar a formulação de planejamento, a avaliação de desempenho 

e as ações corretivas necessárias. 

 

Assim, o SCCG é definido por Chenhall (2003) como mecanismos de uso 

sistemático da contabilidade gerencial para alcançar algum objetivo, mas 

englobando a utilização de outras formas de controle, como controles pessoais ou 

culturais. Abernethy & Chua (1996) pressupõem que se trata de um sistema que 

abrange uma combinação de controles concebidos e aplicados pelos gestores, 
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objetivando aumentar a probabilidade de que os atores da organização irão de 

comportar de forma consistente com os objetivos da empresa. 

 

Smith (1997) evidencia que muitos estudos sobre o SCCG e estratégia focam a 

gerência sênior e a estratégia do negócio. E esse pode ser um foco apropriado, pois 

são esses gestores que geralmente formulam e implementam a estratégia de 

negócio. Smith (1997) acrescenta, ainda, que o foco poderia ser deslocado, pois o 

sucesso de uma estratégia pode ser diretamente influenciado por atividades que 

ocorrem em outras áreas do negócio, como em pesquisa e desenvolvimento, ou no 

nível operacional, em que diferentes tipos de estratégias de manufatura podem ser 

utilizados. Destaca também que a maneira como estas são utilizadas por 

trabalhadores de chão de fábrica e seus gerentes pode influenciar a determinação 

da natureza do controle e ser fundamental para o sucesso da estratégia. 

 

O SCCG engloba exercícios e ações orientadas para manutenção e melhoria 

contínua da posição competitiva da organização (Gomes & Salas, 1999, p. 50). 

Diante disso, deve-se preocupar, sobretudo, em facilitar a implementação 

estratégica e influenciar o comportamento dos colaboradores em direção aos 

objetivos da empresa. Para que esses objetivos sejam atingidos, o SCCG se vale de 

instrumentos formais e informais de controle. Os instrumentos formais são os 

indicadores, procedimentos, sistemas de informação, entre outros. Já os 

mecanismos informais de controle possuem mais caráter intangível e podem ser 

representados pelo controle social. Indivíduos se autoajustam ao padrão de 

interação de subgrupos de organização que guiam o comportamento de seus 

funcionários, comumente identificados em declarações de missão, visão e valores 

(Leão & Mello 2010). 

 

Diante do exposto, o controle gerencial pode apresentar diferentes níveis de 

formalização, espontaneidade, ênfase financeira, variando em cada organização 

pela configuração do sistema adotado, dependendo das características pessoais de 

seus administradores, das características da empresa e das características do 

contexto social e organizacional. O SCCG tem sistemas que são definidos de várias 

maneiras, como a conceituação, em que o processo pelo qual os gestores garantem 
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que os recursos obtidos são utilizados com eficácia e eficiência na realização dos 

objetivos da organização, conforme descrito por Anthony (1965). 

 

Atkinson, Banker, Kaplan & Young (2000) asseguram que o SCCG tem como função 

o controle operacional, o custeio do produto e do cliente, o controle administrativo e 

o controle estratégico, fornecendo informações sobre o desempenho financeiro e 

competitivo de longo prazo, condições de pagamento, preferência dos clientes e 

inovações tecnológicas. Discutindo o “controle operacional” apresentado por 

Atkinson et al. (2000), verifica-se a importância de se controlar também as atividades 

operacionais. De forma empírica, sabe-se que os resultados das operações 

constroem os resultados estratégicos, tal como afirma Magretta (2012). 

 

O SCCG tem a missão de predeterminar as atividades da função gerencial. O 

controle gerencial é muito complexo e, muitas vezes, precisa de julgamento na 

decisão, o que impede a total sistematização de trabalho. Quanto ao processo de 

controle, Anthony (1976, p. 21) postula que “o SCCG é o processo que utiliza 

informação contábil para assegurar que os recursos sejam obtidos e aplicados de 

forma eficiente e efetiva na realização dos objetivos da empresa”. O autor cita ainda 

que o SCCG é dividido em três partes: (a) planejamento; (b) operações; (c) 

apuração e análise de desempenho. Flamholtz (1979) complementa Anthony (1976), 

definindo o SCCG como um processo influenciar o comportamento do pessoal, 

aumentando a probabilidade de as pessoas se comportarem de modo a alcançar os 

objetivos da empresa.  

 

O controle é descrito por Tavares (2007, p. 337) como “instrumento para verificar o 

que está previsto e o que está efetivamente ocorrendo”. Por sua vez, Anthony e 

Govindarajan (2008) corroboram essas posições e conceituam o controle como o 

conjunto de métodos e ferramentas que os membros da empresa usam para mantê-

la na trajetória necessária para alcançar seus objetivos. Esses autores explicam, 

ainda, que o controle gerencial se desenvolve em torno da necessidade de uma 

empresa fazer convergir as atividades e tarefas de todos os membros envolvidos em 

sua estrutura produtiva numa mesma direção, de forma sinérgica, dentro de uma 

ideia de congruência de objetivos. 
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Estudos como os de Shank e Vijay (1989), Shank e Govindarajan (1993) e 

Govindarajan e Fisher (1990), usam o SCCG como instrumento efetivo que 

potencialize a tomada de decisão. Chenhall (2003) concorda com esses autores, 

afirmando que o SCCG seria o uso sistemático da contabilidade gerencial para 

atingir objetivos, agregando o uso de outras formas de controle, como de pessoas 

ou cultural.  

 

Além disso, Anthony (1965) definiu controle de gestão como o processo utilizado 

pelos administradores para assegurar a utilização eficaz e eficiente dos recursos. 

Dessa forma, adquire grande força estratégica para a gestão de perdas, 

identificando os focos a serem trabalhados e, consequentemente, gerando melhor 

resultado financeiro para o segmento, criando oportunidades de novos negócios e 

melhorando a competitividade no segmento supermercadista. 

 

No entendimento de Flamholtz (1983) e Ouchi (1979), a cooperação entre um grupo 

de indivíduos ou unidades organizacionais que compartilhem, mesmo que 

parcialmente, objetivos congruentes e a canalização desses esforços em direção a 

um conjunto específico de metas organizacionais pode advir do SCCG.  

 

Segundo os autores, as classificações dadas aos controles, podem ser: formal e 

informal (Anthony, Dearden & Bedford, 1989); controles de saída e de 

comportamento (Ouchi, 1977); mercado, burocracia e controles do clã (Ouchi, 1979); 

controles administrativos e sociais (Hopwood, 1976); e os resultados, a ação e 

controles de pessoal (Merchant, 1985). 

 

Controles formais incluem normas, procedimentos operacionais padrão e sistemas 

de orçamentos, visam assegurar que resultados específicos sejam alcançados e 

envolvem monitoramento, medição e tomada de ações corretivas. Controles 

informais não são conscientemente projetados, eles incluem as políticas não escritas 

da organização e, muitas vezes, derivam ou são um artefato da cultura 

organizacional. Ouchi (1979) relatou controles de clãs que derivam dos valores e 

normas compartilhadas ou da cultura organizacional. Embora muitas vezes 

negligenciados, os controles informais são aspectos importantes do SCCG e a 
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eficácia dos controles formais pode ser dependente de sua natureza, que também 

deve estar presente na organização (Flamholtz, 1983; Otley, 1980). 

 

Perez e Martins (2005) concluíram que existem variáveis que devem ser 

monitoradas para produzir mais impacto no desempenho da empresa, como também 

na criação de valor para o acionista. Inferiram que as variáveis grau de 

intangibilidade (GI), crescimento da receita (CRESC), margem líquida operacional 

(MOL), tamanho da empresa (TAM) e SPREAD podem ser utilizadas como 

direcionadores de valor; que os ativos intangíveis são cada vez mais relevantes; e 

que essas variáveis podem ser importantes direcionadores de valor se forem 

corretamente gerenciadas, maximizando riqueza aos acionistas. 

 

Simons (1995) propõe uma estrutura de quatro recursos de controle para estudar a 

implementação e o controle estratégico de negócios. As construções que são 

consideradas chave da estrutura baseiam-se em núcleos de valores, aversão aos 

riscos, variáveis de desempenho, críticas e incertezas estratégicas. Esses fatores 

seriam controlados por um determinado sistema, rotulado como alavancas de 

controles. 

 

Na pesquisa de Otley (1999), o estudo do funcionamento do SCCG foi 

fundamentado na teoria das contingências e também na sua própria expertise em 

pesquisa de campo. Destacou cinco questões centrais para fundamentar uma 

estrutura coerente de sistemas de gestão de desempenho, como: identificação dos 

principais objetivos organizacionais e processos envolvidos na avaliação da 

execução dessas metas; processo de formulação e execução de planos 

estratégicos, bem como sua mediação e avaliação de implementação; definição de 

metas de desempenho e níveis de definição; sistemas de recompensas; e tipos de 

fluxo de informações necessários para acompanhar o desempenho. 

 

Os fatores críticos de sucesso incluem estratégias relacionadas ao desenvolvimento 

da inovação, de longo prazo e de difícil quantificação, cujas estratégias de defesa, 

associadas à baixa incerteza ambiental, têm foco na estabilidade e eficiência interna, 

para as quais facilita desenvolver metas e medidas objetivas de desempenho. Logo, 
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as relações entre sistemas de medição de desempenho e incerteza são citadas em 

vários estudos (Briers & Hirst, 1990). 

 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma das ferramentas que traduzem avanço de 

medidas de desempenho não financeiras, complementando o quadro conservador 

inicial, associando-se às medidas financeiras e visando compor um sistema de 

desempenho mais robusto. Vieira (2009) enfatiza que o gerenciamento de 

desempenho serve para um conjunto de funções importantes na organização. Em 

contrapartida, precisa estar unido por adequado fluxo de informações. 

 

Com o alto número de decisões que as empresas necessitam tomar no seu dia a 

dia, Araújo e Assaf (2003) acreditam que é extremamente importante maximizar 

suas riquezas e minimizar os recursos empregados, tornando-se cada vez mais 

complexas as técnicas de gestão. E tem sido demandado contínuo aprimoramento 

dos métodos de avaliação de desempenho. Os autores informam que diversos 

métodos têm sido criados numa forma de gestão orientada para a eficácia dos 

recursos das companhias. Sallaberry (2012) complementa que, com a constante 

reestruturação já incorporada no cotidiano das empresas, esta promove a busca de 

posturas gerenciais, além de eficazes, eficientes, pois como os recursos são 

escassos, busca-se melhorar o desempenho em maior grau do que os recursos 

empregados. 

 

A mensuração de desempenho dos objetivos da organização surge como uma 

questão fundamental na gestão das organizações. Com a incerteza do ambiente, 

sem sistemas de medição, as empresas dificilmente podem lidar de forma eficiente e 

eficaz, resultando na utilização deficiente dos recursos e, consequentemente, na 

probabilidade de insucesso, como apregoa Vieira (2009). Pode-se observar muito 

esse cenário dentro do segmento supermercadista, ocorrendo ainda em grande 

maioria a cobertura de resultado de outros produtos, minimizando o impacto final na 

receita. 

 

Rodrigues (2003) sugere que a constante procura de novas metodologias de 

desempenho é de suma importância para a contínua oxigenação das empresas e 

deve levar em consideração os elementos tais como: missão, visão, cultura e 
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estratégia organizacional, objetivos de longo e curto prazo e comunicação. Muller 

(2003) destaca que para a organização atingir o êxito no curto, médio e longo prazo, 

não basta definir corretamente o negócio, nem traçar estratégias e implementá-las, é 

preciso medi-las para acompanhar se estão sendo cumpridas. 

 

Além disso, o controle de desempenho tem como função mais relevante 

proporcionar informação para uma tomada de decisão e, por consequência, 

contribuir para criação de valor. Vieira (2009) preleciona que, ao influenciar a 

tomada de decisão, o sistema apoia o processo de planejamento e controle. Existe 

também a função de influenciar o comportamento no sentido de assegurar que este 

seja congruente com os objetivos da empresa. Assim, as empresas podem se 

beneficiar com a incorporação de normas éticas em SCCG (Merchant et al. 2007; 

Noreen, 1988). 

 

A sinalização entra como uma função relevante na mensuração desempenho, tanto 

para o ambiente interno como externo. A definição das medidas-chave de 

desempenho visa mostrar aos colaboradores a importância desses aspectos 

estratégicos. Avaliando o ambiente externo, os stakeholders são sinalizados, 

fazendo parte do ambiente organizacional, com evidências para informações não 

financeiras relativas ao desempenho, como inovação, operações, nível de satisfação 

de clientes, entres outras (Vieira, 2009). 

 

Após definição das funções, é importante que no gerenciamento da medição de 

desempenho das empresas possam-se contemplar medidas financeiras e não 

financeiras, evitando foco excessivo na dimensão de resultados operacionais em 

função da dimensão estratégica. Os sistemas devem também utilizar medidas de 

desempenho críticas, atreladas à implantação de estratégias, sendo orientadas para 

as áreas que podem contribuir para a criação e sustentação de vantagem 

competitiva (Porter, 1985). 

 

Os indicadores não financeiros ganharam força, em especial o aparecimento do 

BSC, com a medição de desempenho aos sistemas estratégicos. Essa expansão 

dos sistemas de medição de desempenho organizacional fez surgir uma visão mais 

restritiva e mais holística (Kaplan & Norton, 1997; 2000; 2004). Assim, o BSC tem 
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destaque entre as medidas de curto e longo prazo nas diversas dimensões 

estratégicas dos negócios, tornando-se um instrumento para comunicar a intenção 

estratégica e buscar motivação para os objetivos estratégicos (Ittner & Larcker, 

1998). 

 

Houve restrições ou limitações nas pesquisas para as reivindicações e resultados do 

BSC, mesmo com o alcance dos resultados práticos, como mostram Malina & Selto 

(2001), Ittner, Larcker & Meyer (2003), Banker, Chang & Pizzini (2004) e Bryant, 

Jones & Widner (2004). Alguns estudos obtiveram resultados ambíguos para o BSC, 

como o de Chenhall & Langfield-Smith (2007), que relatam que o instrumento fazia 

parte das melhores práticas de empresas de alto desempenho, não havendo ainda 

técnicas de gestão bem desenvolvida. 

 

O SCCG deve ser concebido para conseguir medir e gerenciar o desempenho 

organizacional, alinhado aos novos conceitos de criação de valor, em especial para 

os grupos que desempenham papel estratégico na organização. Existe necessidade 

de monitoramento do desempenho com base em fluxo de informações compatíveis 

na base dos SCCG. Logo, tomando por base esse sentido, aborda-se a seguir a 

estrutura de gerenciamento de desempenho. 

 

Langfield-Smith, Thorne & Hilton (2006) indicam que as medidas de desempenho 

não financeiras superaram os custos associados e compreendem um 

desenvolvimento recente no gerenciamento de desempenho. Tais medidas são de 

difícil escolha, levando em consideração a multiplicidade de medidas disponíveis, 

além de serem incluídas no trade-off de difícil gestão, com cálculos de baixo rigor e 

falta de clareza na conversão de dados financeiros. E tendem a proliferar com o 

passar do tempo. 

 

A avaliação de desempenho dos supermercados normalmente é realizada por meio 

da análise dos demonstrativos contábeis (DC). Hendriksen e Van Breda (1999) 

reconhecem que somente as informações fornecidas pelos relatórios contábeis não 

são suficientes para que se possa ter uma visão do desempenho geral das 

empresas. Entretanto, as informações contábeis são imprescindíveis em qualquer 
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tipo de avaliação empresarial, necessitando somente de informações não financeiras 

para que venham agregar informações àquelas advindas da contabilidade. 

 

Apesar de cada vez mais se dar mais importância aos fatores não financeiros 

ligados às organizações e ao seu sucesso, a avaliação do desempenho financeiro 

nas entidades é uma das perspectivas mais importantes na avaliação do seu 

desempenho, uma vez que se sintetiza o impacto de todas as decisões de gestão na 

capacidade de criação de valor (Teixeira & Amaro, 2013). 

 

Krauter e Souza (2007) salientam a existência de várias medidas de desempenho, 

sendo que aquela a ser selecionada pela organização depende da finalidade da 

informação almejada. Os autores demonstram que várias empresas fazem uso de 

mais de um tipo de métrica, com o objetivo de atender a diferentes propósitos. Um 

sistema de medição de desempenho é constituído por uma série de medidas 

utilizadas para quantificar a eficiência ou a eficácia de um processo (Costa, 2003). A 

eficácia relaciona-se ao alcance da meta, enquanto que a eficiência se refere à 

mensuração do uso econômico dos recursos para atingir a meta.  

 

A constante procura de novas metodologias de desempenho é de suma importância 

para a contínua oxigenação das empresas e deve levar em consideração os 

elementos tais como: missão, visão, cultura e estratégia organizacional, objetivos de 

longo e curto prazo e comunicação (Rodrigues, 2003).   

 

Apesar de cada vez mais se dar mais importância aos fatores não financeiros 

ligados às organizações e ao seu sucesso, a avaliação do desempenho financeiro 

nas entidades é uma das perspectivas mais importantes na avaliação do seu 

desempenho, uma vez que se sintetiza o impacto de todas as decisões de gestão na 

capacidade de criação de valor (Teixeira & Amaro, 2013). 

 

O número de empresas que têm demonstrado interesse em posicionarem-se diante 

dos concorrentes no mercado vem aumentando e, por isso, estão cada vez mais 

utilizando análises econômico-financeiras como forma de avaliação de desempenho, 

tendo em vista que, além de proporcionar parâmetros de comparação entre 

empresas concorrentes, permitem identificar, entre várias características, a situação 
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em que a companhia se encontra em determinado período (Duarte & Lamounier, 

2007). 

 

Avaliação desempenho, além de ser um indicador, pode ser utilizado para aferir o 

resultado final do projeto, atento ao sistema de informação e metodologia eficientes 

para o que deseja medir e para que possa ser aplicado a qualquer momento para 

verificar se as metas preestabelecidas estão alcançando os resultados esperados 

(Sallaberry, 2012). A partir dessa demanda, no que diz respeito à perspectiva 

financeira, o foco da gestão voltou-se para o desempenho alicerçado na criação de 

valor. Brackes (2002) considera essa medida a verdadeira chave para a criação da 

riqueza. 

 

Spendolini (1992) conceitua o benchmarking como um processo contínuo e um 

sistema de avaliação de produtos, serviços, processos e práticas da organização em 

comparação a outros concorrentes, sendo uma característica importante para o 

sistema de medição de desempenho. Esse cenário representa uma dimensão 

externa que permite identificar melhores práticas e aumento no entendimento de 

processos e no aprendizado com erros de outras organizações. Assim, há outra 

característica, que é a melhoria contínua em nível das metas de desempenho e da 

medição de desempenho, com o seu estabelecimento de período a período ou o 

refinamento das próprias medidas (Langfield-Smith et al., 2006). 

 

O gerenciamento de desempenho sinaliza as áreas estratégicas suscetíveis de 

avaliação para fins de SCCG, inclusive para determinação de remuneração ou dos 

planos de recompensa dos gestores. A escolha das medidas de desempenho 

adequadas a um é um exercício que exige atenção dos responsáveis pelo seu 

conceito e desenvolvimento. As medidas devem ter características de validade, 

confiabilidade, clareza, eficácia de custo, tempestividade, acessibilidade e 

controladoria (Malmi & Brown, 2008). 

 

2.2  Estratégia e gestão no varejo supermercadista 

 

Parente (2000) referencia que a atividade varejista é aquela destinada ao 

consumidor final. Logo, todas as empresas destinam seus pontos de venda e 
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consumidores na parte final do canal de distribuição, sendo definidas dessa forma 

como empresas de varejo. 

 

O varejo supermercadista brasileiro tem se desenvolvido intensamente, pois no final 

dos anos 90, Lepsch (1999) apurou que 86,1% do volume total de venda dos bens 

de consumo diário nacional eram comercializados no varejo pelos supermercados. A 

Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) notifica que em pouco mais de 

quatro décadas, a imagem foi modificada de um cenário de armazéns e feiras livres 

para outro modelo complexo e moderno, envolvendo quase 50.000 lojas em todo o 

país, sendo responsável por 6,02% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e pela 

geração de 655.000 postos diretos e outros 2 milhões indiretos. 

 

Silveira e Lepsch (1997, p. 06) definem supermercado como “um varejo generalista 

que revende ao consumidor final ampla variedade de produtos, dispostos de forma 

departamental, sistema de autosserviço”. 

 

Os supermercados no Brasil cresceram em importância na distribuição de produtos 

nos últimos anos. Contudo, a margem de lucro sobre as vendas é relativamente 

baixa e tem sido cada vez mais pressionada por crescente concorrência. Nunca o 

segmento supermercadista brasileiro passou por transformações tão intensas e 

radicais nos últimos anos, com direções, amplitude e consequências que ainda vêm 

sendo muito sentidas pelos empresários do setor (Harb & Rossetto, 2001). 

 

Harb e Rossetto (2001) documentam que os supermercados no Brasil cresceram em 

importância na distribuição de produtos. No entanto, a margem sobre as vendas é 

relativamente baixa e tem sido cada vez mais pressionada por crescente 

concorrência, cujo setor brasileiro passou a sofrer transformações intensas e 

radicais nos últimos anos, com direções, amplitudes e consequências que ainda vêm 

sendo sentidas pelos empresários do setor. 

 

No cenário nacional, a partir da abertura econômica e o subsequente aumento da 

concorrência a partir da década de 1990, houve crescente percepção no meio 

empresarial, em que focar apenas o crescimento das vendas não seria mais uma 

medida suficiente, como ocorria em momentos anteriores no varejo, citado por 
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Santos (2007) e Lapa (2010). A entrada de corporações multinacionais no país 

também forçou as empresas brasileiras a serem mais competitivas (Lapa, 2010), 

tornando mais requerida a identificação de formas internas de diminuição de 

despesas para aumentar a margem de lucro (Santos, 2007). 

 

As empresas de varejo internacionais também trouxeram consigo práticas que 

visavam agregar mais produtividade e menos perdas e desperdícios, diminuindo 

assim os custos operacionais (Parente, 2000). Esse conjunto de mudanças fez com 

que as empresas varejistas do segmento supermercadista passassem a tratar a 

redução de perdas e desperdícios como uma forma de aumentar a competitividade 

no novo ambiente de mercado que se desenhava. Seria necessário um esforço para 

aumentar a eficiência e diminuir despesas com manutenção da competitividade, 

onde a redução das perdas e desperdícios causados por erros operacionais e 

administrativos, prevenir furtos e fraudes, entre outros problemas, passaram a 

ganhar mais destaque na gestão, sendo de vital importância para melhoria nos 

resultados financeiros da empresa. (Guthrie & Guthrie, 2006). 

 

A responsabilidade social empresarial e a sustentabilidade tornaram-se assuntos 

comuns nos noticiários, seja por convicção de que esse é o caminho necessário 

para a construção de uma sociedade viável a longo prazo, seja por pressão de 

consumidores, organizações não governamentais (ONGs), investidores ou governo. 

As empresas têm feito avanços na inserção desses temas em sua gestão. Algumas 

organizações não se limitam a rever seus processos internos e operações, mas 

também incentivam os demais elos da cadeia de valor a partilharem de suas 

iniciativas nesse campo. Além disso, a atividade de varejo contribui com 5 a 10% 

para o impacto ambiental; existindo outro grupo de empresas que estão inseridas 

dentro do contexto sustentabilidade; outro grupo de empresas que entende e busca 

forma de inseri-los; existem varejistas que utilizam práticas filantrópicas. Além disso, 

é necessário que haja conciliação do aumento de consumo e escassez de recursos; 

melhora da forma de consumo, gerando menos resíduos; redução da vida útil dos 

alimentos, o que gera aumento do desperdício, e de diversos impactos gerados pela 

implementação de diferentes alternativas, cuja responsabilidade está diretamente 

voltada para todos da sociedade (Cardoso, 2008). 

 



36 
  

Por trás dos preços estão o posicionamento do supermercado no mercado, a 

satisfação do cliente e, claro, a razão do próprio negócio: o lucro. As estratégias que 

estabelecem a política de preços no setor de varejo supermercadista estão 

baseadas na concorrência direta e indireta, na política econômica do governo e nos 

custos fixos e variáveis. Morita (2002) reporta que a precificação hoje é uma tarefa 

complexa que exige uma estratégia bem definida, sendo levados em conta aspectos 

financeiros, mercadológicos e comportamentais. Importante saber que essas 

decisões estratégicas de preços passam impreterivelmente pela decisão de mix de 

produtos e principalmente pelo volume de perdas e desperdícios apurados pelo 

supermercado. 

 

Borges (2003) reconhece que os preços estarão atrelados à oferta de diferenciais e 

serviços exclusivos na busca de melhor resultado, como também uma clientela mais 

seletiva. Os supermercados empregam políticas criativas, com itens de preços 

baixos, servindo como atrativo para a compra de outros itens de preços mais 

elevados, uma espécie de compensação. 

 

Nesses tempos de instabilidade econômica, a prática de preços competitivos, as 

estratégias variadas de promoções, utilização de materiais promocionais, de acordo 

com a linha de comunicação do supermercado e do mix de produtos, têm seu valor 

na hora de o empresário decidir incrementar as vendas. A ferramenta de marketing 

mais utilizada com o grau de competitividade no segmento bastante acirrado e o 

nível de consciência do consumidor quanto ao valor dos produtos é a política de 

preços (Borges, 2003). 

 

Rath (1996) informa que a fixação de preços no supermercado é influenciada pelos 

preços praticados por concorrente de qualquer natureza, sendo que as técnicas 

mais frequentes são shopping de preços (pesquisa em loja de concorrentes), 

discriminação espacial de preços (preços por responsabilidade do gerente de acordo 

com a região), precificação psicológica, apesar de a inexistência acadêmica ser 

bastante usada (R$ 2,99, R$ 0,88, R$ 5,95). Essa precificação psicológica é a 

técnica mais utilizada no segmento com o objetivo de induzir o consumidor a adquirir 

produtos com valores mais baixos, pela não contabilização dos centavos e sim dos 

números inteiros. 
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Outro ponto estratégico identificado por Lopes e Tavares (2002) no acirramento da 

concorrência entre o setor de varejo supermercadista desde a implantação do Plano 

Real são a política de crédito e os meios de pagamento. As condições do segmento 

para apresentar diversas soluções de crédito no supermercado atraem cada vez 

mais pessoas para consumo, aumentando assim o resultado financeiro da empresa, 

além de criar referência para o cliente. 

 

A ABRAS (2018) acusa que o segmento teve alta no cartão de débito, mostrando 

que o pagamento à vista ainda é importante, já que o período de turbulência não foi 

completamente vencido. Outro ponto de cada representatividade são os cartões de 

crédito das redes varejistas, conhecido como private label ou cartão próprio, que 

também conseguiu atingir patamares maiores que os de 2004. Outro ponto 

importante que vem se consolidando são a queda de dinheiro e o cartão de crédito 

de terceiros. 

 

De maneira geral, tem-se observado no Brasil o crescimento da utilização de cartões 

de crédito e débito como meio de pagamento, principalmente no setor 

supermercadista. Sob esse aspecto, contribuíram como fatores causais 

impulsionadores a estabilização monetária e o aumento do poder aquisitivo das 

famílias com baixo nível de renda. A estabilidade monetária, alcançada a partir da 

implantação do Plano Real, tem sido fundamental para o desenvolvimento do 

mercado de crédito, fomentando a propensão a consumir - essencialmente por parte 

das famílias com menor poder aquisitivo, que dispõem agora de prazos mais 

elásticos para os pagamentos de suas compras (Lopes & Tavares, 2002). 

 

Os mesmos autores comentam que, nesse contexto, o Plano Real, ao atenuar as 

pressões inflacionárias recorrentes, permitiu, por meio de crédito, o aumento das 

vendas no setor supermercadista, possibilitando, inclusive, o atendimento da 

demanda reprimida da população mais carente. 

 

Diante dessa política monetária e meios de pagamentos, a concentração de grandes 

redes no país, de capital nacional e estrangeiro, associada à estratégia dessas 

empresas em direção ao formato de um modelo de loja menor, são alguns dos 

problemas vividos pelos supermercadistas de pequeno e médio porte. Ainda assim, 
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tem-se outro problema igualmente preocupante – a questão tributária, que dificulta a 

sustentabilidade dos supermercados de menor porte. Essas dificuldades fazem com 

que as empresas já estabelecidas tenham limitadas chances de crescimento e 

sobrevivência, na análise de Antunes (2002). 

.  

Diante dessa situação, muitas redes acabam desistindo de seus negócios em razão 

da dificuldade de encontrarem alternativas viáveis que garantam sua 

sustentabilidade (Angeli, Carvalho & Martinelli, 2002). Para suportar a concorrência 

das grandes redes, as pequenas e médias empresas têm procurado opções 

criativas, fortalecendo seu poder de mercado. Assim, nota-se a formação das redes 

de compras, centrais de compras ou associativismo (Sicchieri, Angeli & Martinelli, 

2003). 

 

O conceito de centrais de compra é bastante abrangente e complexo. Angeli et al. 

(2002) compreendem esse termo como o método organizacional de atividades 

econômicas pela coordenação e/ou cooperação entre firmas. O termo redes de 

empresas refere-se à noção de um conjunto ou de uma série de células 

interconectadas por relações bem definidas. Os autores fazem uma referência 

simplista ao conceito de redes, mas bastante esclarecedora ao relacioná-las ao 

agrupamento de empresas com o objetivo principal de fortalecer as atividades de 

cada um dos participantes da rede, sem que necessariamente tenham laços 

financeiros entre si. 

 

Os principais pontos fortes das centrais de compras estão associados a: aumento do 

poder de compra, oportunidade de negociar com grandes indústrias às quais antes 

da formação da rede não tinham acesso; mais representatividade no mercado 

(tamanho da rede – muitas lojas com o mesmo logotipo), mais satisfação dos 

consumidores (preços mais baratos, entregas mais rápidas, melhor atendimento), 

palestras e cursos e troca de informações entre integrantes da rede (Angeli et al., 

2002). 

 

Slack, Chambers e Johnston (2002) ressaltam que quantos menos erros em cada 

micro-operação ou unidade de produção, menos tempo será necessário para a 

correção e, consequentemente, menos confusão e irritação. Os erros apresentam 
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custos, além disso, um erro em qualquer etapa da cadeia produtiva significará 

desperdício de tempo dos funcionários. 

 

A partir do pedido de compra, quando é feito até o consumidor final, os produtos de 

supermercados passam por várias etapas dentro da cadeia de suprimentos. Sua 

trajetória começa no produtor rural, passa pela indústria, envolve o transportador e, 

por fim, chega ao supermercado. Estudos de Lambert et al. (2005) encontraram que 

a implantação de processos pode melhorar a excelência da estrutura. Um dos 

desafios do supermercado é garantir que seus clientes tenham produtos de 

qualidade, com equipes treinadas para receber e armazenar corretamente evitando 

avarias, antes mesmo de ir para o salão de vendas. E na estrutura do 

estabelecimento busca-se trabalhar processos, equipamentos e fluxos que visam 

inibir os impactos de quebra, roubos, avarias ou fraude. O INMETRO (2005) adverte 

que o uso incorreto de técnicas de armazenamento de produtos e/ou alimentos pode 

trazer sérios problemas endêmicos para os clientes. 

 

O número de empresas supermercadistas que têm demonstrado interesse em 

posicionarem-se diante dos concorrentes no mercado vem aumentando e, por isso, 

estão cada vez mais utilizando análises econômico-financeiras como forma de 

avaliação de desempenho, tendo em vista que, além de proporcionar parâmetros de 

comparação entre empresas concorrentes, permitem identificar, entre várias 

características, a situação em que a companhia se encontra em determinado 

período (Duarte & Lamounier, 2007). 

 

Estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2011) vêm demonstrando que o 

desenvolvimento do supermercado está diretamente voltado para o e-commerce; o 

mobile ajudará na definição de compra e pagamento; a sustentabilidade será um 

diferencial conforme exigências dos consumidores, consumo consciente; há 

dificuldade em monitorar fornecedor quanto à sustentabilidade; há mudança dos 

formatos de loja - supermercados e atacarejos; constata-se crescimento das marcas 

próprias; e que 65% do aumento de faturamento estão voltados para as classes C2, 

D, E. Trabalhar todos esses processos faz com que a organização possa ter 

diferencial dentro do segmento, como também geração de valor tão desejada para 

as organizações.  
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Isso posto, pode-se sugerir a importância na criação de blogs pelos supermercados, 

entrando em redes sociais; soluções de compra via smartphone; trabalho 

diferenciado visando à sustentabilidade com supermercado e fornecedores; redução 

na área de venda, diversificação de mix; foco em marca própria, com poucos 

fornecedores e aumento do poder de barganha, tendo preços competitivos; foco em 

ambiente confortável, limpo, agradável para compra; variedade no mix produtos, 

superior para o cliente; oferta de novos serviços: cartão, crédito pessoal, seguro e 

criação de centrais de compras; e principalmente a redução de perdas nesse cenário 

tão competitivo. 

 

2.3 Estratégias de gestão, prevenção e controle de perdas no varejo 

supermercadista 

 

Diante das ideias defendidas pelos autores, o presente estudo foi sobre o varejo 

supermercadista de Minas Gerais, escolhido em função de alguns motivos 

relevantes, sendo aqui explanados: empresas que exercem o controle sobre o canal 

de fornecimento, tendo contato direto com o consumidor final (Seuring & Muller, 

2008); o varejo é produtor de desperdícios e também responsável pela gestão de 

produtos e alimentos descartados (Zotos, Karagiannidis, Zampetoglou, Malamakis, 

Antonopoulos, Kontogianni & Tchobanoglous, 2009); margens e lucros menores, 

aumento da concorrência (Piotto, Fávero & Ângelo, 2004); instabilidade da economia 

(Piotto et al., 2004); caráter preventivo e não reativo que a prevenção de perdas 

adquiriu nas empresas para garantir sua vantagem competitiva (Piotto et al., 2004). 

Inicialmente, o tema de gestão de perdas ainda é muito pouco explorado nas 

empresas. Sumita, Paiva, Silva, Barros, Ferigato e Russo (2003, p. 8) indicam 

perdas como “aquelas resultantes do mau gerenciamento dos ativos da empresa, 

especialmente os estoques, quer na área de vendas, quer na área de estocagem”.  

 

Adicionalmente, Gomes, González Júnior e Lorett (2010) conceituam perdas como 

ocorrências que reduzem o lucro resultante da comercialização de um ou mais 

produtos. E abordam perdas operacionais e financeiras como sendo as mais 

significativas. 
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As estratégias adotadas nas empresas são muitas vezes operacionais, devido ao 

grau de instrução dos colaboradores visando ao entendimento daquilo que é pedido 

e as consequências geradas. As perdas financeiras recebem realce e são 

ocasionadas principalmente por furtos internos e externos. Já as perdas 

operacionais estão ligadas à gestão operacional dos ativos da empresa e 

compreendem danos causados pelo manuseio inapropriado das embalagens, 

produção e/ou compra de produtos em quantidade muito superior à demanda, além 

da falta de atualização dos preços nas gôndolas de vendas (o varejista aumenta os 

preços no sistema, mas o preço permanece inalterado nas gôndolas de vendas, 

obrigando-o a cobrar o preço exposto no ponto-de-venda). Gomes et al. (2010) 

consideram, também, e falta de controle no recebimento de produtos (os 

fornecedores podem entregar produtos em condições inapropriadas de venda ou em 

quantidade inferior àquela que consta na nota fiscal). 

 

Piotto et al. (2004) e Jarnyk (2008) acentuam que os varejistas brasileiros estão 

cada vez mais preocupados com as perdas, uma vez que o bom controle daquelas 

pode gerar ganhos significativos relacionados ao lucro líquido dos supermercados, 

que seria maximizado caso as perdas fossem reduzidas, tornando-se assim uma 

decisão estratégica. 

 

Diante desse cenário, torna-se cada dia mais importante reduzir as perdas das 

mercadorias do setor de varejo supermercadista, que traduz um grande desafio por 

impactarem diretamente no resultado financeiro da empresa. Nesse processo 

operacional, os produtos quando manuseados perdem a qualidade, com 

armazenagem incorreta, acarretando avarias e, consequentemente, levando à 

perda. Um dos fatores que contribuem para a falta de rentabilidade das empresas 

são as perdas (Merlo, Ceribelli & Prado; 2011; Vilela, Lana & Nascimento, 2003). 

 

Piotto et al. (2004) ainda sublinham que os fatores que justificam a preocupação dos 

varejistas com a gestão de perdas são: as margens de lucro menores e o aumento 

da concorrência; a instabilidade da economia; e o caráter preventivo e não reativo 

que a gestão de perdas adquiriu nas empresas para garantir sua vantagem 

competitiva. Assim, existe significativa preocupação no segmento, de poder reverter 

os índices de perdas que sobrepõem os ganhos financeiros. 
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Outro ponto estratégico que requer atenção direciona-se para a cadeia produtiva. 

Silva et al. (2003) constataram que as perdas que ocorrem durante a cadeia 

produtiva, nos supermercados, são repassadas ao consumidor. Isso pode 

comprometer o consumo e rebaixar o valor percebido pelos clientes e a percepção 

de qualidade, comprometendo os investimentos no setor e também afetando os 

retornos aferidos. 

 

A cadeia produtiva tem muita importância nesse processo, mas entre as principais 

causas de perdas de alimentos e produtos podem-se destacar: pedidos sazonais, 

compras em excesso, teste de novos produtos, erros de fabricação, mudanças 

climáticas repentinas, falta de controle e padrões de qualidade, a volatilidade do 

mercado, danos no transporte, manuseio impróprio dos alimentos, má qualidade da 

embalagem dos produtos e tempo prolongado de exposição no varejo (Alexander & 

Smaje, 2008; Caixeta Filho, 1999; Ladaniya, 2008; Vilela et al., 2003). Portanto, o 

combate e a gestão de perdas somente acontecem com a integração de toda a 

cadeia, com a finalidade de fornecer informações que auxiliem no processo de 

combate às perdas. 

 

No Brasil, com a abertura econômica e o subsequente aumento da concorrência a 

partir da década de 1990, houve crescente percepção, no meio empresarial, de que 

focar apenas no crescimento das vendas não seria mais uma medida suficiente, 

como ocorria em momentos anteriores do varejo (Lapa, 2010; Santos, 2007). A 

entrada de corporações multinacionais no país também forçou as empresas 

brasileiras a serem mais competitivas (Lapa, 2010), tornando mais requerida a 

identificação de formas internas de diminuição de despesas para aumentar a 

margem de lucro (Santos, 2007). 

 

A respeito do tema gestão de perdas, somente a partir dos anos 90, mais 

precisamente de 1998 em diante, é que realmente teve estudos científicos. De lá 

para cá os grandes varejistas nacionais, liderados pelo Grupo de Prevenção de 

Perdas (GPP) da Fundação do Instituto de Administração (FIA), vêm estudando e 

realizando benchmark (copiando as melhores práticas) com as maiores redes de 

varejo norte-americanas, a fim de influenciar nos comportamentos, adquirir novas 
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técnicas, ferramentas, tecnologia e processos para prevenir suas perdas (Geraigire, 

2008). 

 

A grande maioria das empresas do varejo brasileiro não tem noção real da 

representatividade da gestão de perdas para seu negócio. Isso apenas se diferencia 

no segmento de supermercados, que estão investindo cada vez mais em programas 

de segurança. E as grandes redes já possuem programa ou área de prevenção de 

perdas. Gestão de perdas é a parte que incomoda muitas organizações varejistas. 

Em mercados de economia estabilizada, índices anuais de perdas de cerca de 2% 

são muito bem aceitos na maioria das empresas do varejo. Esse nível de perdas, em 

geral, exige uma administração extremamente severa quanto aos ativos, seja na sua 

fabricação ou aquisição, estocagem ou finalmente na sua distribuição. Seja qual for 

o porte, mercado ou segmento do varejo em que uma empresa atue, existe sempre 

um índice de quebra tido como aceitável, de maneira a não comprometer a 

lucratividade média esperada pelo setor (Sambugaro, 2012). 

 

A ABRAS (2015) realizou pesquisa referente ao ano de 2014, quando as perdas no 

segmento supermercadista atingiram valores de 6,58 bilhões, o que representa 

2,26% da receita bruta do segmento. A “quebra operacional” identificada na 

operação tem representatividade de 33,35% do total. Em relação ao furto interno, 

são índices de 8,64%, furto externo 16,03%, erros administrativos com 8,08%, 

fornecedores 7,83%, erros de inventário 16,59% e outros ajustes 9,50%. 

 

Pesquisa realizada pela ABRAS (2018) referente ao ano de 2017, revelou que as 

perdas no segmento supermercadista atingiram valores de 7,11 bilhões, 

representando 2,28% da receita bruta do segmento. A “quebra operacional” 

identificada na operação tem representatividade de 28,6% do total. Em relação ao 

furto interno, tem índices de 8,3%, furto externo 18,2%, erros administrativos com 

8,9%, fornecedores 7,9%, erros de inventário 14,8% e outros ajustes 13,3%. 

 

Com a competição que se tornou cada vez mais acirrada a partir dos anos, traçar 

estratégias para evitar, controlar e gerir desperdícios é fundamental para qualquer 

organização. As empresas estão em constante busca de mais eficiência e de 

diferenciais competitivos, tentando conquistar alguma vantagem sobre os 
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concorrentes para aumentar sua lucratividade. Com essa visão, muitas empresas 

perceberam rapidamente que um dos fatores para o decréscimo de suas margens e 

para o aumento dos preços de venda é a crescente perda de mercadorias ao longo 

de todo o processo operacional (Sá & Rotondaro, 2006). 

 

Apesar dos levantamentos feitos e da existência de um conjunto de práticas 

gerenciais relacionado à GPP no varejo, nacional e internacionalmente, o assunto 

ainda é incipiente no âmbito acadêmico brasileiro – com algumas exceções, tais 

como as publicações de Santos (2007), Zamith (2007) e Lapa (2010), que buscam 

apresentar o tema ao público brasileiro. No cenário internacional, a área de 

prevenção de perdas está mais consolidada, principalmente nos Estados Unidos e 

na Europa.  

 

O estudo da prevenção de perdas está ligado diretamente ao crescimento do 

consumo e, subsequentemente, da ampliação das empresas de varejo. Até a 

década de 1960, as lojas contavam com departamentos de segurança que eram 

responsáveis por evitar furtos e roubos nas lojas, mas que desempenhavam essas 

funções com limitada efetividade, particularmente pela adoção de uma postura 

reativa. A partir da década de 1970, nos Estados Unidos perdas e fraudes passaram 

a ser tratadas sob um novo enfoque. Os executivos adotaram postura proativa ante 

as perdas, visto que a abordagem reativa não estava surtindo resultados. Surgiram 

os departamentos de prevenção de perda (loss prevention), que foram organizados 

de modo a identificar e prevenir possíveis perdas (Loss Prevetion Foudation - LPF, 

2012). 

 

No Brasil também há levantamentos de mercado dedicados a obter dados sobre 

perdas no varejo que ressaltam a importância desse tema. Uma dessas iniciativas é 

o Programa de Administração de Varejo da Fundação Instituto de Administração 

(PROVAR/FIA), que realiza avaliações sobre perdas no varejo nos segmentos de 

supermercado, farmácia, construção civil e vestuário desde o ano de 2001. Para 

2012, as perdas no varejo foram estimadas em torno de 1,83% do faturamento bruto 

desses segmentos e, como desdobramento, as perdas operacionais podem ter 

chegado a um valor próximo de R$ 1,7 bilhão nesse ano (PROVAR/FIA, 2013). 
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Estudos realizados por Berk, Demarzo e Harford (2010) têm como premissa que o 

crescimento do resultado líquido não acompanha o faturamento; a informatização do 

estoque gera desvios representativos no resultado; muitas vezes o processo de 

tomada de decisão dos gestores é por feeling; grande representante das perdas são 

o roubo e furtos; lojas que não possuem climatização favorecem as perdas, e o 

frutas, legumes e verduras (FLV) é o grande ofensor nas perdas. Assim, comentam 

que as perdas estão em alta nos segmentos supermercadistas. 

 

A prevenção de perdas é uma prática gerencial usual no setor privado, 

particularmente no âmbito do varejo. Grandes e médias empresas varejistas vêm 

tratando a prevenção de perdas como uma área estratégica, contando com 

departamentos exclusivos para tratar dessa atividade, estando subordinada, em 

muitos casos, diretamente à presidência ou à vice-presidência da organização 

(Santos, 2007). 

 

Bittar, Ferreira, Borba e Só (2013) analisaram que os consumidores exercem 

importante papel na prática de responsabilidade ambiental nos supermercados onde 

o público feminino é a maior parte, devido ao perfil que frequenta supermercados; 

existe preocupação com práticas ambientais; é importante a coleta seletiva de lixo; o 

erro mais grave para o público pesquisado é a falta de produtos; destaque para os 

pontos onde tem coleta seletiva. Enfim, as práticas de responsabilidades ambientais 

estão cada vez mais inseridas em um macrotema conhecido como responsabilidade 

social corporativa (RSC). Ainda pouco exploradas no âmbito acadêmico, alguns 

estudos elucidaram as principais práticas como, por exemplo, postos de coleta 

seletiva, sacolas plásticas oxibiodegradáveis, compostagem, etc. O público feminino 

aparentemente se preocupa mais com a existência de práticas ambientais em 

supermercados que o masculino e os indivíduos que fazem separação do lixo em 

casa tendem a priorizar as práticas ambientais nos supermercados. Um ponto 

interessante é o incentivo e a venda de sacolas ecológicas; e o estacionamento está 

entre os primeiros atributos escolhidos. A reposição constante de produtos é de 

extrema relevância para os consumidores.  

 

Vecanto e Imasato (2017) consideram a prevenção de perdas a partir de quatro 

grandes temas, como furto externo, furto interno, furto externo e interno e tecnologia 



46 
  

e vigilância. São identificados subtemas como responsáveis pelo processo: 

comportamentos, ensaios teóricos e proposições de pesquisa, processo gerencial, 

jurídico, psicológico e de segurança. Dessa forma, com base no estudo realizado, os 

gestores ficam muito preocupados com metas de vendas, devendo também se 

preocupar com a redução de perdas. Devem se preocupar, além do público-alvo, 

com aqueles que realizam furto e com procedimentos jurídicos diante do flagrante de 

um furto, visando resguardar a imagem da empresa e do cliente. Os índices de 

perdas são considerados estratégicos e existe falta de pesquisa constante na área, 

sendo um campo de grande potencial para formação de capacidades gerenciais. 

 

As empresas de varejo internacionais também trouxeram consigo práticas que 

visavam agregar mais produtividade e menos desperdício e perdas, diminuindo 

assim os custos operacionais (Parente, 2000). Esse conjunto de mudanças fez com 

que as empresas varejistas no Brasil passassem a tratar a redução de perdas como 

uma forma de aumentar sua competitividade no novo ambiente de mercado que se 

desenhava. Seria necessário um esforço renovado de aumento de eficiência e de 

diminuição de despesas para a manutenção da competitividade. Tratar de reduzir 

perdas causadas por erros operacionais e administrativos, além de evitar furtos e 

fraudes, entre outros problemas, passou a ganhar mais relevância na gestão. Esses 

elementos são de vital importância na noção de prevenção, controle e gestão de 

perdas (Guthrie & Guthrie, 2006). 

 

Em geral, o SCCG pode ser utilizado para obter informações, objetivando auxiliar e 

coordenar as decisões de planejamento e controle organizacional, com vistas às 

melhorias das decisões coletivas nas organizações, preconizado por Horngren, 

Foster & Datar (2006). Essas informações envolvem o processo de planejamento, 

prevenção, gestão e controle de perdas. Na visão defendida por Otley (1999), esse 

sistema incorpora aspectos relacionados ao uso da informação e o modelo de 

gestão empresarial, englobando a mensuração desempenho e o sistema de 

recompensa pelo alcance de níveis preestabelecidos,  

 

Logo, o SCCG pode utilizar seus mecanismos de caráter formal e informal para 

medir, controlar e gerir o desempenho e ajudar a implementar estratégias a alcançar 

os objetivos das organizações, especialmente os relacionados a prevenção, controle 
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e gestão de perdas e desperdícios. Horngren, Sundem e Stratton (2004) detectaram 

que a efetividade dos SCCGs depende de características específicas, incluindo o 

alinhamento com as estratégias e metas da empresa, a compatibilidade da estrutura 

organizacional atrelada à responsabilidade de decisão dos gestores e a motivação 

para o cumprimento das metas associadas, vinculados às orientações dos planos 

estratégicos, entre outros aspectos. 

 

A efetividade dos mecanismos depende também do fluxo de informações 

organizacional, que precisa ser estruturado para atender aos sistemas de pessoas, 

equipamentos, procedimentos, documentos e comunicações, de maneira que coleta, 

valida, executa operações, transforma, armazena, recupera e apresenta dados para 

uso do planejamento, no orçamento, na contabilidade, no controle e em outros 

processos gerenciais para vários propósitos administrativos, definidos por Schwartz 

(1999). Esse fluxo estruturado deveria ser capaz de apurar o nível de desempenho 

avaliado, traçando um paralelo primordial entre a estratégia de prevenção, controle e 

gestão de perdas e desperdícios da empresa aos resultados esperados.  

 

Considerando, porém, que a estratégia pode ser influenciada diretamente pelo 

ambiente esterno – que também pode afetar a concepção e o uso do SCCG –, a 

empresa deveria estabelecer um sistema de mensuração do desempenho que 

vinculasse sua estratégia geral e seus processos internos por meio de um adequado 

SCCG. Isso implica a necessidade de analisar as variáveis mercadologias, 

econômicas e ambientais no delineamento das estratégias de negócio, em especial 

no segmento varejista. Além disso, faz-se relevante estabelecer quais são os 

resultados esperados das estratégias de prevenção, controle e gestão de perdas e 

desperdícios da empresa e em que medida essas estratégias podem trazer 

benefícios estratégicos e organizacionais, proporcionando ainda melhorias no 

desempenho financeiro e geração de valor aos negócios. Essas ideias estão 

alicerçadas no pensamento de Sallaberry (2012), para quem o SCCG, além de ser 

utilizado para aferir o resultado final de um projeto, pode ser aplicado a qualquer 

momento para verificar se as metas preestabelecidas e os resultados esperados 

estão sendo alcançados.  
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Para que isso se dê de maneira eficaz, Sallaberry (2012) opina que a empresa 

necessita estruturar um sistema de informação e metodologia eficiente para o que 

deseja medir e para que o processo de controle possa dar suporte não somente a 

melhorias na perspectiva financeira, com incremento no desempenho e na criação 

de valor, como também melhorias estratégicas e organizacionais com 

aprimoramento no nível de serviço, na qualidade percebida e nos relacionamentos 

com clientes e fornecedores pelo melhor atendimento das expectativas destes com 

otimizada relação de custos e benefícios.   

 

2.4 Estudos contemporâneos sobre estratégias, gestão, prevenção e controle 

de perdas e varejo supermercadista 

 

Os estudos envolvendo gestão e controle de perdas e desperdícios, as relações com 

sustentabilidade, o papel do SCCG, como a geração de valor para o segmento, 

ganharam espaço em debates, tanto na literatura nacional, quanto internacional. Há 

preocupação constante na literatura contemporânea que aborda o problema de 

gestão de perdas, sustentabilidade relacionada à segurança alimentar, mas também 

como um problema econômico e estratégico, pois afeta diretamente a rentabilidade 

de toda a cadeia de abastecimento alimentar. 

 

O Gerenciamento de Desempenho e Controle (Performance Management and 

Control – PMC) possui uma estrutura que deriva de um instrumento de pesquisa 

proposto por Ferreira & Otley (2006), buscando captar a estrutura de funcionamento 

dos SCCG. A referência adotada pelos autores foram os desenhos anteriores de 

Simons (1995) e Otley (1999) para caracterização do SCCG em quatro diferentes 

organizações europeias. A conclusão foi de que duas propostas apresentavam 

utilidades, denotando pontos fracos e cegos. Como resultado, os autores ampliaram 

a proposta anterior para 12 questões, com o objetivo de fornecer um instrumento útil 

para aqueles que estudam projeto e as operações de controle gerencial e 

desempenho. 

 

Beretta, Stoessel, Baier & Hellweg (2012) buscaram identificar os pontos críticos e 

quantificar as perdas ocorridas nas etapas da cadeia alimentar, incluindo produção 

agrícola, manuseio pós-colheita e comércio, processamento, indústria de serviços 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X12005302#!
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alimentícios, varejo e agregados familiares e os motivos de tais perdas, tendo 

investigado 31 organizações suíças. Os estudos ocorreram por meio de uma 

pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, que assumiu a forma de múltiplos 

casos. Os resultados indicam que as perdas inevitáveis são principalmente perdas 

de colheitas tecnicamente induzidas, como em animais de abate, e que quase a 

metade dos alimentos produzidos foi perdida ao longo da cadeia de valor alimentar. 

A metade dessas perdas seria evitável mediante medidas apropriadas de mitigação 

ao longo das fases de produção agrícola e doméstica e, principalmente, na fase de 

processamento dos alimentos, sendo as  famílias as maiores responsáveis por esse 

tipo de perdas.  

 

As conclusões desses autores revelaram que a consciência do consumidor, o bom 

planejamento e o armazenamento correto de alimentos, a infraestrutura agrícola, as 

tecnologias de processamento de alimentos, as condições climáticas e de renda, a 

forma de manuseio pós-colheita e comércio dos alimentos, a imprevisibilidade de 

demanda, as formas de transporte e logística foram os fatores preponderantes na 

explicação desse tipo de perda, depois da influência das famílias.  Em complemento, 

as conclusões dos autores sugerem que para efetiva redução das perdas de 

alimentos, muitas vezes é necessário o envolvimento e a colaboração de vários 

atores ao longo de todo o processo. 

 

Já Lukic, Kljenak e Jovancevic  (2014) analisaram, por meio de estudo 

multidisciplinar, que as perdas de alimentos e os resíduos são substanciais para 

toda a humanidade, como também a importância do gerenciamento eficiente das 

perdas de alimentos, suas causas, os locais de suas origens, efeitos e atividades 

efetivas visando minimizá-las. O estudo foi realizado com base em variáveis 

dependentes envolvendo a Europa e a América do Norte, assumindo a forma de 

estudo de caso. Os autores observaram que os desperdícios e perdas de alimentos 

no varejo são caracterizados pelas exigências de consumidores, oferta completa e 

variada dos alimentos e tamanho e complexidade das demandas dos consumidores. 

Do ponto de vista contábil-financeiro, o aumento os roubos de alimentos em nível 

global vem impactando negativamente nos indicadores de rentabilidade operacional 

no setor de varejo. As conclusões dos autores mostram que a eficiência de 

gerenciamento e uso de tecnologias modernas (Enterprise Resource Planning 
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sistema ЕRP, Radio Frequency Identificação RFID) visam melhorar a eficiência do 

controle sobre esses fatores, sendo também um pré-requisito necessário para 

minimizar as perdas de alimentos e resíduos no setor de varejo. Além disso, revelam 

que o desenvolvimento e a aplicação de metodologias unificadas para 

monitoramento, análise, planejamento e controle permitem a comparabilidade dos 

dados ao longo do tempo e podem minimizar as perdas e os desperdícios no setor 

de varejo. 

 

Por sua vez, Koester (2014) avaliou a potencial contribuição da redução, perdas e 

desperdícios de alimentos em relação aos objetivos declarados dos decisores 

políticos e da mídia. O estudo ocorreu por meio de estudo bibliométrico. Verificou-se 

relação entre a inovação e participação social, com a redução da perda de alimentos 

e geração de resíduos, acentuando que a perda e o desperdício de alimentos 

induzem o mercado de alimentos a elevar os preços dos produtos. Os resultados 

indicam que as lojas teriam menos perdas e desperdícios se trabalhassem com 

estoque que circulasse diversas vezes. A ideia é que as famílias comprassem 

diariamente seus produtos nesses estabelecimentos. Todavia, isso poderia gerar 

custos mais altos para as lojas de varejo e famílias. As conclusões evidenciam que 

pode ser que a importação de alimentos específicos por alguns períodos durante o 

ano contribua para mais sustentabilidade do processo, em vez de produzir esses 

itens alimentares na temporada e armazená-los o resto do ano. Além disso, Koester 

percebeu a necessidade de um método, por comerciantes e consumidores, que 

aumente  a eficiência no uso dos recursos. 

 

Por meio de estudo comparativo de casos em 32 lojas do setor supermercadista 

europeu, Holweg, Teller & Kotzab (2015) buscaram identificar os desafios e 

oportunidades em gestão de processos logísticos relacionados a produtos não 

consumidos, não vendidos, perdidos ou deperdiçados na cadeia de suprimentos do 

segmento supermercadista. Inferiram que a gestão de perdas pode estabelecer 

retorno, eliminação, reciclagem e, o mais importante, redistribuição de processos, 

proporcionando benefícios como economia de custos, operações mais eficazes e 

eficientes, melhor uso de recursos e redução de resíduos, além de apoiar 

instituições caritativas e pessoas necessitadas. O gerenciamento eficiente de 

produtos não consumidos foi considerado um desafio único para identificação, 
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dependendo do valor residual de um produto. Os autores observaram que os 

gerentes de loja precisam avaliar suas opções por ordem de preferência, venda de 

produtos a preço reduzido, redistribuição interna ou externa de produtos, 

possibilidade de redistribuição social ou ainda trabalhá-los em outros canais de 

redistribuição ou até mesmo descartá-los. Dessa forma, os gerentes de loja mostram 

um tipo de linha de fundo tripla pensando que, por um lado, eles procuram 

rentabilidade, mas, por outro lado, eles mostram responsabilidade ambiental e social 

quando se trata de gerenciar os fluxos de produtos. As conclusões revelaram a 

importância de focar na logística interna além do ponto de venda e os benefícios 

econômicos, ecológicos e sociais para varejistas, atacadistas e seus grupos de 

interesse obtidos a pertir de uma boa gestão do processo. 

 

Um modelo matemático foi proposto por Aiello, Enea & Muriana (2015), que 

determinasse o tempo ideal para retirar os produtos das prateleiras e mostrasse a 

vantagem econômica advinda da recuperação de alimentos. Esse estudo envolveu  

dados de diversos países da Europa, África, Ásia e América do Norte. A ideia era a 

coordenação da cadeia de suprimentos, determinando o tempo ideal para retirar os 

produtos das prateleiras e a quantidade a ser doada ou enviada para o mercado, 

maximizando o lucro do sistema de maneira estratégica. Obteve-se que é importante 

salientar a demanda de mercado, diminuindo linearmente a perda com a validade 

dos produtos. A tomada de decisão a partir desse modelo permite determinar a 

validade residual ideal dos produtos, quando devem ser retirados das prateleiras, 

como também a quantidade de produtos a serem redirecionados para destinos 

alternativos para maximizar o lucro do canal coordenado. Em complemento, o 

modelo leva em conta a perda de lucro devido à retirada antecipada de produtos,  

otimizando o tempo até a chegada dos produtos em sua validade.  

 

Os resultados daqueles autores também acusaram que a praticabilidade do modelo 

apresentado depende fortemente do uso de um sistema automatizado de 

gerenciamento de depósito e loja, alicerçado em informações sobre o uso por data 

disponível e sobre o vencimento ideal dos produtos. Dessa forma, novas tecnologias 

penetrantes e não invasivas, tais como a identificação por radiofrequência (RFID), 

que permite a localização rápida do produto que deve ser retirado, podem ser vistas 

como um instrumento de suporte ao uso do modelo proposto. 
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Girotto, Alibardi & Coss (2015) buscaram analisar as estratégias e tecnologias de 

geração, redução e conversão de resíduos alimentares. A apuração dos dados foi 

realizada por meio de estudo de casos comparativo nos Estados Unidos, Austrália, 

China, Europa e Sul da África. Foi observado que o desperdício de alimentos é 

constituído por materiais destinados ao consumo humano que são posteriormente 

descartados, perdidos, deteriorados ou contaminados. Os resultados indicam que o 

desperdício de alimentos está atualmente em aumento, envolvendo vários  setores 

da economia, acentuando a necessidade política de gestão de resíduos e de 

soluções sustentáveis que se estendam por toda a cadeia alimentar. Para evitar a 

geração de resíduos de alimentos, faz-se necessário um equilíbrio entre a produção 

de alimentos e seu consumo, mas um nível ideal de organização ainda está longe de 

ser alcançado. Todavia, com o gerenciamento do excesso de produção de alimentos 

comestíveis e sua redistribuição para alimentar pessoas pobres, pode haver mais 

equilíbrio no processo.  

 

A prática de doação de alimentos precisa encontrar apoio dos governos, para 

facilitar a recuperação e redistribuição desses alimentos aos serviços sociais (Girotto 

et al., 2015). A pesquisa reforça a questão de que os resíduos agroindustriais e 

resíduos alimentares domésticos não mais são adequados para o consumo humano. 

As conclusões permitem abstrair que os alimentos também podem ser usados como 

matéria-prima para a produção de bioplásticos e biocombustíveis, juntamente com a 

extração de componentes de alto valor, requerendo a participação ativa do público 

para reduzir as perdas, transformando-as em  novos recursos produtivos. 

 

Buscando analisar em que medida e de que forma interativa os sistemas de controle 

de gerenciamento de diagnósticos são empregados em grandes organizações para 

renovação estratégica, Nyberg, Sjödin & Wiberg (2015) realizaram um estudo de 

caso único. Concluíram que os sistemas de controle gerencial são considerados um 

aspecto importante no processo de estratégia, estando o foco no controle da gestão 

sistemas e como eles são incorporados na implementação estratégica. A renovação 

estratégica é um fenômeno em que as empresas decidem fazer alterações com o 

objetivo de melhorar sua competitividade no mercado atual. As conclusões indicam 

que o processo de implementação de uma renovação estratégica bem-sucedida a 

partir da adoção do sistema de controle gerencial não é linear, o processo é 
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contínuo e conduzido em uma forma circular. Isso também implica a inter-relação 

das variáveis. 

 

Por sua vez, Ghosh, Fawcett, Sharma e Poiner (2016) buscaram fornecer uma visão 

geral da atual investigação sobre resíduos alimentares terrestres e aquáticos e sua 

relação com o progresso realizado no sentido de utilizar o lixo. A apuração dos 

dados foi baseada em pesquisa empírica compilando estudos na União Europeia, 

África, Canadá, China, Japão, USA e Rússia. Os resultados denotam que o 

desperdício de alimentos e a sustentabilidade estão relacionados à segurança 

alimentar. Um olhar mais criterioso para o tema não significa apenas estudar o 

desperdício de alimentos, mas também fatores associados a ele, como a emissões 

de gases de efeito estufa e o uso de outros recursos como água, terra, trabalho, 

dinheiro e energia. Os autores determinaram que o alimento que não é consumido 

pelo usuário final, incluindo as partes não comestíveis dos alimentos, é considerado 

desperdício. E os obstáculos do processo incluem o desenvolvimento de estratégias 

eficazes de utilização de resíduos alimentares, a análise de custos e benefícios, o 

desenvolvimento de tecnologias, o  reprocessamento ecoeficiente, a redução da 

degradação ambiental e, finalmente, mas não menos importante, o engajamento e a 

a aceitação pública. 

 

As condições institucionais que são oferecidas aos produtores hortícolas para 

gestão de resíduos alimentares foram examinadas por Packer (2017) por meio deste 

estudo de caso único, no Reino Unido. O desperdício de alimentos constituiu, nesse 

estudo, uma questão que afeta a segurança alimentar, e os aterros não são apenas 

uma questão de baixa eficiência e eficácia no sistema, mas também produzem 

problemas climáticos. O impacto do varejista para o produtor é extremamente 

significativo e quase todos os produtos são controlados, de uma forma ou de outra, 

por grandes varejistas. As conclusões sinalizam para a importância da informação e 

do conhecimento, permitindo que os produtores gerenciem seus resíduos em um 

método segundo o qual fluxos de resíduos adequados sejam identificados e 

tratados. Isso promove fluxos de gestão de resíduos, incentivos, eficiência e eficácia 

de determinada prática ao longo da cadeia. O autor constatou que a indústria está 

em conflito com os incentivos dados, percebendo como menos atraentes os fluxos 

de resíduos gerados. A prática preventiva de resíduos é ainda inacessível ou 
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inapropriada para alguns negócios. Em complemento, inferiu-se que os aspectos 

socioculturais também desempenham papel imperativo no sucesso e no 

desempenho de gestão de resíduos alimentares – com destaque para o desperdício, 

caracterizado por aquilo que não pode ser vendido, mas que impacta no retorno das 

empresas. 

 

A relação entre possíveis destinos de resíduos da alimentação e práticas 

sustentáveis foi avaliada por Imbert (2017) por meio de levantamento bibliográfico. 

Ele sugere que o mundo é confrontado com o esgotamento dos recursos naturais 

devido ao seu uso insustentável provocado pelo aumento da competitividade global, 

aumento da população e outros desafios ambientais e econômicos. E apurou que a 

questão do desperdício de alimentos é parte de uma bioeconomia emergente mais 

ampla e precisa ser entendida em um modelo de economia circular. Esse modelo 

pode fornecer soluções vencedoras capazes de minimizar o desperdício, promover o 

crescimento da renda e a criação de emprego, além do desenvolvimento local 

sustentável. Os desperdícios não são mais aceitáveis  não só por razões sociais, 

considerando ainda suas implicações na segurança alimentar e os custos 

associados ao impacto econômico e ambiental. Na investigação chamam a atenção 

para o combate do desperdício alimentar em todas as fases da cadeia de 

suprimentos, para a avaliação de atividades alternativas de tratamento de resíduos, 

para a necessidade de engajamento político e social visando estimular o processo e, 

especialmente, para estratégias de gestão de resíduos alimentares – que além de 

benefícios econômicos podem trazer beneficios competitivos, carecendo ser 

sistematicamente tomado em consideração em análises futuras. 

 

Já Baxter (2016) buscou explorar as diferenças entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, analisando as soluções que a Engenharia pode trazer para a 

redução do desperdício de alimentos, proteção do meio ambiente e crescimento da 

produção de alimentos. A pesquisa caracterizou-se por ser qualitativa, descritiva e 

analítica, com apuração de dados na América do Norte, Europa e China. A autora 

percebeu que a participação política é fator diferencial para mudar as coisas para 

melhor e a falta de vontade política sufoca a inovação para redução de desperdício. 

Aproximadamente 4 bilhões de toneladas de alimentos são produzidos globalmente 

a cada ano, mas cerca de 30% a 50% de todos eles são perdidos ou desperdiçados. 
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Ela preconiza que as perdas de alimentos podem ser ainda maiores em nível 

mundial, à medida que as populações aumentam e os recursos associados são 

desperdiçados, elevando as emissões de poluentes e contribuindo para o 

aquecimento global. Os resultados chamam a atenção para a necessidade de 

cadeias de produção e transporte eficazes com refrigeração, para melhor gestão do 

consumidor sobre o consumo dos alimentos, favorecendo sua duração por mais 

tempo, para a necessidade de mudança de comportamentos e tecnologias que 

visem ajudar que  todos os países do mundo, em desenvolvimento e desenvolvidos, 

possam ter benefícios de uma produção e consumo sustentáveis. 

 

A adoção de embalagens plásticas reutilizáveis em toda a cadeia de suprimentos foi 

analisada por Jones, Bishop, Porter & Saowapa (2017), percebendo que essa 

prática teve muitas vantagens, mas também problemas com gerenciamento de 

temperatura, particularmente onde existe exposição ao ar. Tratou-se de uma 

pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, que assumiu a forma de estudo 

de caso. Realçou-se a embalagem com formato adequado sobre a qualidade dos 

produtos frescos e o perigo de mudar os formatos de embalagem. Isso sem levar em 

consideração as variáveis de fluxo de ar e temperatura inerentes a cada formato 

inserido no processo, afetando diretamente as perdas originadas na cadeia de 

suprimentos.  

 

Por sua vez, Muriana (2017) revisou o estado da arte sobre a questão das perdas e 

desperdícios e propôs novos tópicos de pesquisa sobre o tema por meio de uma 

pesquisa bibligráfica. A autora notou que apenas planos operacionais são hoje 

implementados, visando reduzir o impacto das perdas de produtos ao longo da 

cadeia de suprimentos.  Análises estruturadas e abordagens estratégicas não estão 

disponíveis para a prevenção e minimização de perdas. E promover a hipótese de 

redução nas perdas depende principalmente das estratégias da cadeia de 

suprimentos implementadas – que geralmente são otimizadas com base na 

demanda do mercado. O desperdício e as perdas apresentam uma característica 

intrínseca na cadeia, que deve ser colocada em relação com a demanda do 

mercado e a vida útil dos produtos, para condições impostas de fronteira (restrições 

legais, decisões políticas, fatores climáticos e micro e macroeconômicos) .  
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A prevenção de resíduos e políticas 3R (reduzir, reutilizar e reciclar) analisada por 

Sakai, Yano, Hirai, Asari, Yanagawa, Matsuda, Yoshida, Yamada, Kajiwara, Suzuki, 

Kunisue, Takahashi, Tomoda, Wuttke, Mahlitz, Rotter, Grosso, Astrup, Cleary, 

Gil‑Jong, Liu, Li, Ma, Chi & Moore (2017) envolveu em pesquisa de campo com 

estudos anteriores sobre o tema a perda de alimentos e um workshop realizado em 

Kyoto. A perda de alimentos e os resíduos decorrentes constituem uma questão 

prioritária porque as contramedidas correspondentes têm efeitos significativos, 

sendo que a perda de alimentos representa cerca de 1,3 bilhão de toneladas de 

resíduos, já que um terço de todos os alimentos produzidos é desperdiçado.  

 

Por meio de estudo de casos exploratórios, Filimonau & Gherbin (2015) investigaram 

como os gerentes dos principais varejistas de supermercados do Reino Unido lidam 

com o problema do desperdício de alimentos em suas operações cotidianas.  

Segundo os autores, ainda há reduzido número de estudos sobre o tema, cujo foco 

tem sido a quantificação e caracterização de fluxos de resíduos alimentares no 

varejo de supermercado. Pouca atenção, porém, foi dada às atitudes gerenciais e às 

abordagens para mitigação de resíduos alimentares. As conclusões dos autores são 

de que é importante a mitigação de resíduos alimentares, ressaltando-se que as 

abordagens gerenciais de controle para conter desperdícios de resíduos alimentares 

adotadas nesse campo ainda são básicas, que a taxa de redução efetiva de 

desperdícios é dificultada pela baixa conscientização do consumidor, que  a 

regulação do setor é imperfeita e que as relações com fornecedores, intregradas às 

políticas corporativas, são formas de previnir problemas e potencializar a gestão 

eficaz de resíduos alimentares no segmento. 

 

Já Redlingshöfer, Coudurier & Georget (2017) analisaram o grau de perda e 

desperdício de alimentos e os destinos dos alimentos perdidos e desperdiçados 

durante os estágios das cadeias de suprimentos, produção e processamento. A 

pesquisa foi exploratória, com abordagem qualitativa e assumiu a forma de estudo 

de caso. Obteve-se que a perda de alimentos realmente ocorre nos estágios à 

montante das cadeias de abastecimento. O papel dos diferentes estágios da cadeia 

de suprimentos varia entre os setores de alimentos. Com base nos resultados do 

estudo, entre 3 e 11% dos alimentos foram perdidos e até 12% para frutas, vegetais 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617316852#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617316852#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617313434#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617313434#!
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e batatas, desde a produção até o processamento (até o varejo no caso das frutas e 

legumes). Assim, a reciclagem, incluindo a reutilização de alimentos descartados 

diretamente como alimento ou indiretamente como alimentação animal, desempenha 

papel moderado na redução dos resíduos alimentares durante a produção e o 

processamento primário. Por conseguinte, eles sugerem que preconizemos uma 

abordagem específica do setor alimentar para a coleta de dados e a identificação de 

determinantes da perda de alimentos e soluções para redução. As informações  

enfatizam a necessidade de melhorias para um quadro de quantificação mais útil e 

concreto. 

 

Métodos para reduzir perdas e preservar alimentos e sua relação com a geração de 

resíduos alimentares foram avaliados por Janssen, Vries, Boer & Kremer (2017), que 

perceberam que aqueles afetam estes. Nessa abordagem qualitativa em forma de 

estudo de caso, os autores detectaram que o uso de equivalentes de alimentos 

congelados foi associado a menor geração de perdas. As conclusões revelaram que 

se deve encorajar os consumidores a usar alimentos congelados com mais 

frequência, podendo com isso reduzir o desperdício. 

  

2.5 Síntese da plataforma de sustentação teórica 

  

Entre as múltiplas funções das estratégias de prevenção, gestão e controle de 

perdas e desperdícios está a utilização de técnicas adequadas para armazenamento 

de mercadorias, soluções tecnológicas, conscientização da população, importância 

do reaproveitamento, como também a vida útil dos produtos e alimentos. De modo 

geral, o SCCG exerce papel fundamental no direcionamento de estratégias, visando 

reduzir as perdas no segmento supermercadista. O SCCG pode ser considerado 

uma importante ferramenta estratégica para gestão e prevenção de perdas e 

desperdícios, proporcionando melhorias e, consequentemente, aumento da 

qualidade dos controles, reduzindo as perdas e gerando valor para o segmento.  

 

Os temas relativos a perda, SCCG e desempenho financeiro foram apresentadas de 

forma próxima e estão intimamente associados. Igualmente, a utilização de 

tecnologias por meio de uma gestão e prevenção de perdas e desperdícios pode 

gerar reflexo financeiro positivo, com o SCCG identificando possíveis falhas e 
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deficiências e permitindo o efetivo cumprimento das políticas e diretrizes, metas, 

projetos e planos. Desse modo, os resultados perseguidos podem ser alcançados, 

de fato, pelos profissionais do segmento, com o atendimento integral das demandas 

geradas pelas empresas. 

 

Numa reflexão mais profunda acerca do conhecimento gerado pela gestão e 

prevenção de perdas e desperdícios, fica clara a importância de se utilizar 

ferramentas adequadas como o SCCG, voltado para o estratégico, visando inibir 

desperdícios e perdas. Como se tem crescimento populacional e nossos recursos 

naturais são escassos perante nossos desejos, existe hoje uma preocupação com o 

meio ambiente, com gestão ambiental pelos fornecedores. Importante ressaltar que 

o desempenho financeiro torna um diferencial competitivo de destaque perante os 

controles sistêmicos utilizados pelo segmento, visando odesenvolvimento financeiro 

do setor de varejo, diante dos múltiplos canais concorrentes de vendas existentes. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

O capítulo anterior discorreu sobre os fundamentos teóricos que sustentam a 

pesquisa, revelando a linha teórica traçada, que se desenha a partir da necessidade 

de a empresa ser competitiva no seu mercado de atuação. Este estudo defende que 

empresas pertencentes ao segmento supermercadista precisam utilizar ferramentas 

como o SCCG para potencializar suas estratégias de prevenção, controle e gestão 

de perdas e desperdícios. 

 

Neste capítulo, são apresentados o método, a abordagem e a técnica de pesquisa 

que orientam o desenvolvimento do estudo, a partir do detalhamento dos 

procedimentos metodológicos utilizados para investigar o problema de pesquisa 

apresentado. Esboça-se, ainda, o modelo metodológico empregado para averiguar o 

problema da pesquisa, com indicação das premissas do estudo. Também são 

evidenciadas a forma de coleta de dados, as variáveis analisadas, as unidades de 

análise e observação, as limitações da pesquisa e as formas de contorná-las. 

 

3.1 Delineamento e perspectivas da pesquisa 

 

Gil (1999) define a pesquisa como um processo formal e organizado do método 

científico, confirmado por Demo (1991) e Minayo (1993), que defendem que a 

pesquisa científica é uma atividade básica das ciências na sua indagação e 

descoberta da realidade; questionamento sistemático e crítico, tendo por objetivo 

dialogar com a realidade no sentido teórico e prático, na busca de respostas para 

problemas. 

 

O principal objetivo da pesquisa definida por Gil (1999) é encontrar soluções para os 

problemas assinalados, por meio de utilização de procedimentos científicos. Esse 

autor expressa que o conhecimento só pode ser caracterizado como de natureza 

científica quando envolver variáveis que podem ser tidas como testáveis.  

 

Merriam (1998) estabelece que o ato de pesquisar tem o intuito de descobrir e 

construir novos conhecimentos e, para realizá-lo com êxito, é necessário desenhar 



60 
  

ou projetar o caminho a ser trilhado, pois diferentes caminhos podem levar o 

pesquisador a diferentes resultados. 

 

Silva e Menezes (2005) afirmam que as pesquisas são classificadas de acordo com 

sua natureza, forma de abordagem, objetivo e procedimentos técnicos. Quanto à 

natureza, podem ser básicas ou aplicadas, ambas com a finalidade de gerar 

conhecimentos úteis ao avanço da ciência. Embora a primeira não tenha aplicação 

prática, a segunda é destinada à solução de problemas específicos. Silva e Menezes 

(2005) recomendam que nas pesquisas aplicadas é importante definir o tipo de 

estudo, a forma de abordagem do problema, a população, os sujeitos da pesquisa, a 

técnica de coleta e a análise de dados. 

 

A pesquisa apresentada nesta dissertação caracteriza-se como aplicada, pois se 

pretende investigar as empresas do segmento supermercadista de Minas Gerais. 

Malhotra (2001) reforça que a pesquisa descritiva permite conhecer a verdade e 

interpretá-la. Felix (2014), em seus estudos do setor supermercadista, recomenda o 

método de pesquisa descritiva, no momento em que se procura descrever e 

caracterizar com relativa profundidade os objetos de estudo. 

 

Quanto à abordagem, trata-se de pesquisa de natureza qualitativa aplicada. De 

acordo com Collins e Hussey (2005), os dados qualitativos referem-se às qualidades 

e características não numéricas de determinado assunto. Malhotra (2001) afirma que 

a pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto do 

problema. A pesquisa qualitativa refere-se a uma metodologia de pesquisa não 

estruturada, exploratória e baseada em pequenas amostras, que proporciona insights 

e a compreensão do contexto do problema.  

 

Esta pesquisa, do ponto de vista da natureza, caracteriza-se como aplicada, pois 

tem o objetivo de produzir conhecimentos concretos e práticos, voltados para o 

esclarecimento de problemas singulares (Silva & Menezes, 2005). 

 

 

Quanto à abordagem, é de natureza qualitativa, visto que buscou verificar, por meio 

de análise, o desempenho econômico-financeiro das empresas do segmento 
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supermercadista. Realizou-se também pesquisa de campo com base em entrevistas 

semiestruturadas, utilizando abordagem qualitativa para a interpretação dos 

resultados. Collis e Hussey (2005) explicitam o tratamento qualitativo proporciona a 

análise de conteúdo do objeto de pesquisa por meio de interpretação. E afirmam que 

a análise de conteúdo possui uma formalidade para a análise de dados qualitativos, 

sendo também uma possibilidade de pesquisar dados não quantitativos e obter uma 

representação numérica com critérios e unidades de análises desenvolvidas pelo 

pesquisador.  

 

Analisando o processo de classificação, este estudo pode ser considerado uma 

pesquisa exploratória, pois busca conhecer melhor as características de uma 

empresa, adaptando um modelo já desenvolvido, visando à aplicação no segmento 

supermercadista e, consequentemente, analisando as implicações e resultados para 

a empresa, em concordância com Gil (2002). 

 

Sob o enfoque de procedimentos, este trabalho pode ser identificado como estudo 

de caso. Em conformidade com Yin (1994, p. 23), o estudo de caso “é uma forma de 

pesquisa empírica que visa investigar fenômenos contemporâneos, considerando o 

contexto real do fenômeno estudado, geralmente quando as fronteiras entre o 

contexto real do fenômeno não estão bem definidas”. Godoy (1995a; 1995b) segue 

nessa linha, esclarecendo que o estudo de caso caracteriza-se pela análise 

profunda de um objeto, sendo o método escolhido quando o pesquisador procura 

responder questões “como” e “por que” no estudo de determinado fenômeno. Esse 

mesmo autor caracteriza o estudo de caso como uma abordagem qualitativa. Em 

uma perspectiva de construção do conhecimento, é de grande importância que 

ocorra o detalhamento aprofundado do objeto de estudo para que, mesmo se 

tratando de um caso particular, seja possível identificar, compreender, descrever e 

validar os resultados à luz da ciência. 

 

Collins e Hussey (2005) estabelecem que o principal objetivo do estudo de caso é 

examinar amplamente determinado fenômeno, tendo como foco a compreensão da 

dinâmica existente, estando preparado para ser capaz de receber facilmente as 

sensações do contexto que é considerado. De maneira mais enfática, Packer (2017), 

Girotto et al. (2015) e Holweg et al. (2015) ressaltam que o estudo de caso é um 
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método suficientemente sensível para capturar e analisar a complexidade inerente 

ao fenômeno, sendo que estes últimos acentuam a forma de casos comparados 

como a mais adequada para explicar as nuanças do problema em escrutínio.  

 

3.2 Unidade de análise 

 

Referindo-se à coleta de dados, o primeiro passo foi a seleção dos grupos 

empresariais de supermercados que estavam localizadas na região metropolitana de 

Belo Horizonte, com identificação no mercado e que vêm passando ao longo dos 

anos por um processo de transformação, inovação e de gestão estratégica de 

resultados, em que se estabeleceram objetivos, metas, indicadores de 

desempenhos, controle de perdas, visando a um resultado financeiro mais eficiente, 

atrelado ao crescimento do segmento. Essa coleta se fez mais relevante na medida 

em que houve aumento de canais de vendas, abertura de capital para empresas 

estrangeiras, redução de ganhos financeiros, menores margens e aumento da 

concorrência. Essa escolha também teve destaque relevante à medida que o 

processo da cadeia de suprimentos abrangeu em sua totalidade essas empresas 

escolhidas, gestão das perdas e desperdícios de produtos e alimentos, com 

destaque para o crescimento financeiro dessas empresas. 

 

As empresas do setor varejo supermercadista passaram a investir mais em 

estruturas de lojas, treinamento de funcionários e pesquisa de hábitos das pessoas, 

a traçar estratégias de retenção dos clientes, monitorar as compras e desejos, 

antecipando as expectativas do mercado. O segmento supermercadista começou a 

investir em recursos tecnológicos para prevenir perdas nas lojas, definição de uma 

metodologia de recrutamento, sistemas de controle e monitoramento, equipamentos 

para monitoramento nas lojas, estratégia em adoção de medidas visando 

alavancagem financeira. O segmento supermercadista aqui estudado mostra 

inovações para oferecer benefícios aos clientes, como clube de descontos, envio de 

mensagens pelo histórico de compras do cliente, implantação de novos conceitos de 

atendimento, trabalho de incentivo a produtores menores, com consciência 

ecologicamente correta, utilização de embalagens biodegradáveis e produtos 

orgânicos. 
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Quanto aos grupos empresariais buscou-se investigar três principais de casos, no 

setor de varejo supermercadista do estado de Minas Gerais (Alfa, Beta e Gama), 

com o cuidado de contemplar colaboradores de diversos cargos na empresa.  

 

A opção por desenvolver a pesquisa no segmento supermercadista foi norteada por 

três critérios. A princípio, foi relacionamento adquirido com as redes no decorrer do 

tempo, pelo fato de o pesquisador ter trabalhado em indústria que se relaciona com 

os grupos empresariais e ainda trabalhar na indústria onde mantém relacionamento 

com as organizações. O segundo foi atender ao objetivo geral da pesquisa, de 

analisar as contribuições para SCCG para gestão de perdas, na perspectiva de 

alavancagem financeira e geração de valor. Para que isso fosse possível, era 

imprescindível que a rede de supermercado pudesse apresentar um sistema de 

controle passível de ser analisado. O terceiro e principal critério utilizado para 

selecionar os casos a serem estudados foi o acesso aos dados e às informações. 

Nesse sentido, pode-se dizer que a escolha desses três grupos empresariais de 

supermercado foi intencional e motivada pela possibilidade de acesso às 

informações – questão considerada por Jordão, Souza, Gonçalves e Lara (2009) 

como uma das maiores dificuldades para a realização desse tipo de pesquisa. 

 

Os grupos empresariais pesquisados correspondem a redes de supermercados com 

grande relevância no segmento, em consonância com estudos recentes da ABRAS 

(2017). O grupo Alfa possui 12 lojas localizadas fora da capital, na região 

metropolitana de Belo Horizonte, com faturamento estimado em 152 milhões de 

reais, com cerca de 1.500 funcionários, sendo seus negócios instituídos na década 

dos anos 80 em Mário Campos. O grupo Beta, com 25 anos de história, possui 12 

lojas, com faturamento de 710 milhões de reais, com cerca de 4.500 funcionários e 

destaca-se pelo setor de padaria e adega. O grupo Gama iniciou sua operação há 

22 anos, possui cerca de 200 lojas próprias, com faturamento estimado em 5,5 

bilhões de reais, com cerca de 16.000 funcionários. 

 

Em função dos objetivos específicos da pesquisa, buscou-se descrever e discutir o 

processo estratégico de gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios nas 

empresas do segmento supermercadista estudadas. Outro ponto era indicar a 

influência da gestão de perdas sobre os resultados das empresas estudadas do 
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segmento supermercadista. E também indicar potenciais contribuiçoes do SCCG 

para gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios e os reflexos desse 

sistema sobre os resultados empresariais, incluindo efeitos sobre o desempenho 

financeiro nessas organizações. Os três grupos empresariais escolhidas levaram em 

consideração a localização dentro da região metropolitana, que apresentasse 

crescimento dentro do segmento, como também pudesse ter estratégias de 

mercado, prevenção de perdas e desperdícios. 

 

O pesquisador solicitou aos diretores dos grupos empresariais situadas na região 

metropolitana de Belo Horizonte, por meio de documento formal (carta) e informal, 

colaboração na realização do estudo, de modo que fosse autorizada a utilização de 

dados e informações apuradas por pesquisas internas. Os referidos se 

pronunciaram tratar-se de assunto estratégico, não podendo, então, citar o nome da 

empresa, funcionários, como também, dependendo da natureza de algumas 

informações, não as informariam.  

 

3.3 Unidades de observação 

 

Uma vez selecionados os casos a serem estudados, procurou-se separar os 

respondentes dos diversos cargos da empresa, passando da Diretoria até as 

atividades operacionais, abrangendo níveis estratégico, tático e operacional. Os 

sujeitos que estão no nível estratégico foram os diretores. Já o nível tático foi 

composto de gerentes e subgerentes, enquanto no nível operacional encontram-se 

os encarregados de seção. A escolha do caso e dos entrevistados foi feita por 

tipicidade, ou seja, de acordo com a disponibilidade e capacidade informativa de 

cada um, considerado os critérios defendidos por Jordão et al. (2009), em linha com 

as premissas de Girotto et al. (2015), Holweg et al. (2015) e Packer (2017).  

 

Os dados coletados e as informações foram trabalhadas com base em pesquisas 

internas e externas sobre como a empresa se organiza funcionalmente no processo 

estratégico e se existiria algum controle formal que pudesse orientar na tomada de 

decisão. Adicionalmente, procedeu-se a uma breve conversa com os diretores e 

superintendente, procurando selecionar pessoas que pudessem disponibilizar 

informações fundamentais para que o problema da investigação fosse respondido. 
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As unidades de observações selecionadas foram compostas de um grupo de 

funcionários como: superintendente, diretores, gerentes de loja, subgerentes e 

encarregados de seção. Em princípio, foram programadas 50 entrevistas, mas por 

incompatibilidade de horários e compromissos previamente agendados, não foi 

possível realizar 10 delas. Enfim, foram realizadas 40 entrevistas para coleta de 

dados, que compreenderam os cargos das áreas estratégica, tática e operacional, 

todos eles com vínculo empregatício direto na empresa. A Tabela 1 mostra a 

distribuição de entrevista por categoria dos níveis. 

 

Tabela 1  

Identificação dos entrevistados por categoria: cargo e/ou função – níveis estratégico, 
tático e operacional 

Estratégico Tático Operacional 

Diretores Gerentes Subgerentes Encarregados 

Superintendente Gerentes de Loja Subgerentes de Loja Padaria 

Diretor de Operações     Bazar 

Diretor Comercial     Frutas, legumes e verduras (FLV) 

Diretor Administrativo     Açougue 

4 12 12 12 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O objetivo do agrupamento realizado da Tabela 1 foi verificar as características e o 

contraste de percepções entre os colaboradores de mesmo nível e depois entre os 

outros colaboradores de diferentes níveis. 

 

Procurou-se: (i) identificar, descrever e discutir o processo estratégico de gestão, 

prevenção e controle das perdas e desperdícios nos três grupos de empresas do 

segmento supermercadista; (ii) identificar a influência da gestão de perdas sobre os 

resultados das empresas estudadas; (iii) relatar as potenciais contribuições do 

SCCG para gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios e os reflexos 

desse sistema sobre os resultados das empresas estudadas. Nesta investigação, 

buscou-se observar as características dos processos de gestão, prevenção e 

controle das perdas e desperdícios e dos controles ou sistemas que pudessem 

ajudar os resultados dos grupos empresariais. A análise feita foi dentro do escopo 

permitido em cada empresa, considerado assunto estratégico pelos diretores das 

empresas, por se tratar de um segmento muito competitivo, com margens reduzidas.  
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Para a realização da pesquisa, objetivou-se, inicialmente, identificar a gestão e 

controle de perdas, analisar se o SCCG gerava reflexo no desempenho das 

organizações, como também o impacto financeiro das perdas no cenário vivido por 

eles. A riqueza de informações quanto ao processo de cada uma delas era diferente, 

não existindo um padrão, como também a forma como são tratados esses assuntos. 

E, principalmente, era diversa a visão de cada empresa sobre o processo de gestão 

e prevenção de perdas de produtos e desperdícios. Nesses casos, a coleta de 

dados e informações se deu a partir de pesquisas internas, externas, entrevistas e 

observações diretas.  

 

Buscou-se, ainda, investigar a existência ou não de uma área voltada para a gestão 

e controle de perdas e desperdícios, como também se existia algum procedimento 

padrão de controle, com o objetivo de melhorar o resultado financeiro da empresa. A 

verificação aconteceu após entrevista com a Diretoria, em que o processo de análise 

foi direcionado para os objetivos específicos do estudo. Ao iniciar a pesquisa no 

primeiro semestre de 2018, foram observadas ações diferenciadas em cada 

empresa no tocante a controle gerencial, gestão de perdas, geração de valor, 

avaliação de desempenho, ações operacionais, comunicação interna, treinamento e 

desempenho. 

 

3.4 Premissas de pesquisa 

 

As premissas que orientaram a investigação empírica foram: 

 

a) As empresas do segmento supermercadista estudadas possuem estratégias 

de gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios; 

b) a gestão de perdas influencia nos resultados das empresas estudadas; 

c) o SCCG contribui para a gestão, prevenção e controle das perdas e 

desperdícios; 

d) as contribuições do SCCG refletem sobre os resultados das empresas 

estudadas. 

 

Essas premissas foram testadas e verificadas empiricamente na discussão de 

resultados da pesquisa. 
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3.5 Coleta de dados 

 

Reconhecendo o uso apropriado das fontes de evidência referendadas pelos 

autores, esta pesquisa apresentada procurou utilizar os procedimentos para a coleta 

de dados que fossem relevantes para o alcance dos objetivos propostos. A 

estratégia para a coleta de dados foi direcionada exclusivamente para cada um dos 

objetivos específicos, pelo fato de a pesquisa ter explorado o aspecto de gestão 

estratégica para controle de perdas e desperdícios, incluindo a importância do 

SCCG para controle das perdas e desperdícios, como também os reflexos sobre o 

desempenho financeiro e geração de valor para o setor de varejo supermercadista. 

 

Gil (2002) ensina que a qualidade final de um trabalho depende diretamente da 

diversidade dos procedimentos utilizados na obtenção de dados. Yin (2010) reforça 

tal ponto de vista e acrescenta não ser recomendável a um estudo de caso a 

abordagem de fontes individuais de evidência. Ao contrário, recomenda como ponto 

importante para a coleta de dados dos estudos de casos a oportunidade da 

utilização de múltiplas fontes de evidência. Ele aduz que as fontes de evidências 

mais comumente utilizadas na realização dos estudos de casos são: a 

documentação, registros em arquivos, entrevistas e observações diretas, 

observação participante e artefatos físicos.  

 

Na citação de Yin (2010), os pesquisadores costumam procurar ferramentas, 

fórmulas ou receitas que produzam um resultado analítico esperado. Entretanto, 

apesar de serem importantes, as ferramentas não produzirão resultados por si 

mesmas. O fato é que o pesquisador precisa saber o que está procurando, ou seja, 

deve ter uma estratégia geral que guie as ferramentas auxiliares. Ainda segundo Yin 

(2010), a utilização de múltiplas fontes de evidências de estudos de casos permite 

ao pesquisador a abordagem variada dos aspectos e ainda possibilita que, a partir 

do processo de triangulação, ele possa chegar a uma linha de raciocínio mais 

convincente e acurada a respeito dos achados da pesquisa.  

 

As análises e a coleta de dados nas empresas foram de natureza qualitativa com 

base em fontes primárias, com realização de entrevistas pessoais, apoiados em um 

roteiro de entrevista. Tal roteiro foi composto de questões baseadas em variáveis 
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extraídas da literatura referente a resultados anteriores pertencente a gestão, 

prevenção de perdas e desperdícios. Além dos entrevistados, englobando pessoas 

de diferentes cargos e níveis, desde o diretor, passando por gerentes, subgerentes e 

encarregados do supermercado, também foram feitas observações diretas nas 

unidades de análise com o objetivo de enriquecer as informações coletadas e a 

pesquisa documental. A análise das informações foi feita com base no método de 

análise de conteúdo (Jordão et al., 2009).  

 

A pesquisa documental apresenta características comuns com a pesquisa 

bibliográfica, investiga material publicado como, por exemplo, arquivos públicos e 

particulares, correspondências, memorandos, ofícios, relatórios, sistemas de 

armazenagem por meios eletrônicos em geral, entre outros expedientes (Vergara, 

2011). Além disso, Bertucci (2013) assevera que existem dois tipos de fontes: as 

primárias e as secundárias. As fontes primárias abrangem os documentos não 

tratados, cuja circulação é interna e restrita, não se tornando públicos. No caso das 

fontes secundárias, a autora informa que estão incluídos os documentos que, de 

alguma maneira, já foram disponibilizados para o público, não importando a 

dimensão. 

 

Já a entrevista é como uma técnica de pesquisa utilizada para coleta de dados, 

informações, evidências, deve ser realizada por duas pessoas, no mínimo, com o 

objetivo de conhecer o ponto de vista do entrevistado, em detrimento a 

determinadas situações, questões ou assuntos (Bertucci, 2013; Marconi & Lakatos, 

2010). Bertucci (2013) considera a entrevista um dos mais proveitosos mecanismos 

de coleta de dados na área de Ciências Sociais Aplicadas, podendo ser estruturadas 

ou padronizadas e semiestruturadas ou despadronizadas, pondera que as 

entrevistas sendo estruturadas ou padronizadas, o pesquisador segue um rígido 

roteiro de questões previamente estabelecidas, sendo aplicadas normalmente a um 

maior número de pessoas, visando possibilitar a comparação das respostas obtidas. 

O roteiro pode conter perguntas abertas e fechadas, sendo que as perguntas 

fechadas podem estar dentro do questionário semiestruturado. 

 

No caso das semiestruturadas ou despadronizadas, Bertucci (2013) explica que é 

desenvolvido um roteiro de entrevista básico, entretanto, o pesquisador tem 
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flexibilidade para inserir, alterar, eliminar questões de acordo com as necessidades 

da pesquisa, identificadas ao longo da entrevista. Estudos recentes de Packer 

(2017) sobre perdas e desperdícios utilizaram a entrevista semiestruturada para 

fornecimento de informações em muito mais detalhes que os valores quantitativos 

em termos de respostas dos participantes, tendo como extrair o envolvimento e o 

conhecimento do colaborador. 

 

Na primeira etapa, a técnica de coleta de dados e informações da pesquisa se deu 

por meio de documentos, banco de dados e entrevistas. Na primeira etapa foram 

colhidas informações constantes em documentos publicados e informativos do 

segmento de varejo de supermercado, necessárias para a realização da 

investigação. Holweg et al. (2015) também utilizaram essa metodologia para analisar 

redução de desperdícios e perdas na cadeia logística, reunindo, inclusive, achados 

empíricos mais ricos e mais detalhados que originalmente esperados.  

 

Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas para colaboradores selecionados da 

estrutura interna dos supermercados, por possuírem informações sobre o fenômeno 

que deseja conhecer. Elaboraram-se perguntas aos entrevistados, com linguagem 

clara e acessível ao conhecimento de todos, sendo objetivas e diretas, com 

referência no roteiro semiestruturado, fundamentadas em variáveis da literatura, com 

o intuito de obter informações necessárias a respeito do problema investigado 

(Bertucci, 2013). 

 

Antes da realização das entrevistas, foi feito um ensaio das perguntas, como pré-

teste do roteiro, com dois diretores e com dois gerentes, para que pudessem avaliar 

se alguma pergunta estava incompreensível ou precisava ser melhorada. Após a 

realização dos pré-teste, foram corrigidas algumas distorções, sendo reestruturado o 

texto em algumas partes. 

 

O roteiro de entrevista foi composto do total de 20 perguntas baseadas na literatura, 

sendo agrupadas em três categorias de análise – conforme Apêndice A. A primeira 

categoria de análise corresponde ao processo estratégico de gestão e controle de 

perdas. A segunda categoria corresponde ao impacto financeiro das perdas e da 

geração de valor. A terceira categoria é referente ao papel do SCCG no processo de 
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geração de valor e desempenho financeiro. O roteiro de entrevistas teve como 

objetivo obter dados e informações e também compreender os pontos de vistas e as 

experiências de pessoas selecionadas. O roteiro de entrevistas teve importância 

para orientar nos debates, como na compreensão de resultados. Durante o 

processo, tomou-se a liberdade de excluir perguntas às quais os entrevistados não 

tinham condições de responder em determinado aspecto, incluindo-se outras que 

não estavam originalmente no roteiro, mas auxiliaram para melhorar o entendimento 

do problema pesquisado.  

 

Todas as 40 entrevistas foram gravadas, sendo tal situação antecipadamente 

informada aos respondentes da Tabela 1, que concordaram em sua totalidade. 

Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e tabuladas. Elas foram realizadas 

entre os meses de março e julho de 2018, com duração média de 38 minutos e 32 

segundos, totalizando 25 horas, 32 minutos e 44 segundos de gravação. Diante dos 

cenários das entrevistas, as pessoas do nível estratégico tiveram duração de tempo 

maior, sendo perceptível que os respondentes possuem mais potencialidade 

informativa e capacidade de fornecer informações relevantes. Falta um canal de 

comunicação oficial para as pessoas de nível tático, comprometendo a execução de 

atividades demandadas pela área estratégica. As pessoas do nível operacional são 

voltadas para atividades operacionais de caráter mais simples. Os entrevistados do 

segmento tático possuem formação superior e vivência no setor de varejo 

supermercadista. 

 

Visando ampliar a confiabilidade deste estudo, foi utilizada a triangulação de dados 

recomendada por Jordão, Souza e Avelar (2014), como forma de confrontar as 

informações e validá-las ou então refutá-las. Diante disso, sempre que viável, os 

dados e informações oriundos de uma fonte foram confrontadas a outras, a fim de 

atestá-los. A triangulação de dados e informações se deu com base em análises de 

dados primários, entrevistas formais realizadas com os colaboradores e contatos 

posteriores à entrevista, para complementação dos dados e informações e 

esclarecimento de dúvidas, e também com conversas informais. 
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3.6 Técnica de análise dos dados 

 

Os dados e informações coletados nos processos dos grupos empresariais foram 

preservados a fim de garantir o anonimato, a privacidade e a confidencialidade, 

sendo omitido o nome das pessoas físicas ou jurídicas que forneceram as 

informações para realização desta dissertação. Foram identificados os processos 

estratégicos no seu contexto, até onde podiam fornecer informações. 

 

Em relação às entrevistas, foram preservados os nomes dos respondentes, tendo 

sido identificados apenas os cargos ou funções exercidas por cada um. As 

informações retiradas das entrevistas foram mantidas na íntegra, mantendo os 

termos e expressões empregados pelos entrevistados nos seus respectivos 

registros. Nas entrevistas buscou-se guardar um clima amigável e de respeito, ao 

mesmo tempo sendo metodologia mais rígida, quando necessário. As qualidades 

das respostas foram avaliadas segundo Marconi e Lakatos (2010), mostrando-se 

adequadas. As expectativas do pesquisador, nesse sentido, mantiveram válidas as 

entrevistas que puderam ser compradas com outras fontes. As entrevistas se 

mantiveram relevantes em relação aos objetivos da pesquisa, sendo específicas e 

claras no que se refere a processos, dados, gestão, controles, ferramentas, 

quantidade valores, prazos, formação dos colaboradores. 

 

Para análise dos dados, ocorreu revezamento, ao longo da investigação, indução e 

dedução (Gil, 1999; Richardson, 1999), com predominância do segundo método. A 

base e o fundamento da análise consistiram em premissas teóricas e em resultados 

práticos de estudos antecedentes, com o objetivo de proporcionar mais 

conhecimento sobre o problema investigado e o posicionamento dos achados do 

estudo com as teorias de base. No método indutivo parte-se de observações 

particulares constatadas para se chegar a proposições gerais (Richardson, 1999), ao 

passo que no método dedutivo, em geral, parte-se de princípios reconhecidos como 

verdadeiros e inquestionáveis para se chegar a conclusões particulares (Gil, 1999). 

 

A análise de dados e informações se deu a partir da análise qualitativa de conteúdo, 

que consiste em organizar e sumarizar os dados de tal forma que possibilitem o 

fornecimento de respostas ao problema proposto. Gil (1999) defende que a 
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interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, 

levando em consideração o que foi feito mediante outros conhecimentos 

anteriormente obtidos. Essa foi a fase da pesquisa na qual os dados começaram a 

fazer sentido, o momento de consolidar, limitar e interpretar o que as pessoas 

disseram e o que o pesquisador viu e leu, isto é, o processo de formação do 

significado. Por ser complexo, envolve revistar dados que pareciam pouco concretos 

e abstratos, transitar entre o raciocínio indutivo e dedutivo, entre descrição e 

interpretação para reduzir a complexidade e chegar ao entendimento propriamente 

dito dos casos em estudo. 

 

Packer (2017), em pesquisas recentes, sugere que o método de análise escolhido 

para o estudo deve permitir uma conexão entre os achados empíricos, para que os 

dados coletados possam identificar onde estão as diferenças e semelhanças, por 

intermédio de análise qualitativa. Holweg et al. (2015), com estudos na mesma área 

relacionados a perdas, propõem o mesmo método de análise.  

 

As preocupações principais do processo de pesquisa foram selecionar os 

respondentes, estruturar o questionário e suportar os principais autores que davam 

suporte ao objetivo. André (2005), Yin (2010) e Martins (2008) enfatizam a 

triangulação como um procedimento que confere validação à pesquisa, sendo a 

utilização de tal procedimento considerada fundamental em qualquer pesquisa 

qualitativa, sobretudo em estudos de caso. Especificamente em Martins (2008, p. 

80), encontra-se que: 

 

             A confiabilidade de um estudo de caso poderá ser garantida pela utilização de várias fontes 
de evidências, sendo que a significância dos achados terá mais qualidade ainda se as 
técnicas forem distintas. A convergência de resultados advindos de fontes distintas oferece 
um excelente grau de confiabilidade ao estudo, muito além de pesquisas orientadas a 
outras estratégias. O processo de triangulação garantirá que descobertas em um estudo de 
caso serão convincentes e acuradas, possibilitando um estilo corroborativo de pesquisa. 

 

Yin (2010) elucida que a triangulação dos dados proporciona ao pesquisador 

resolver problemas de validade de constructo, pois a utilização de múltiplas fontes 

de evidência permite que o fenômeno seja avaliado sob várias óticas. Martins (2008) 

declara que a questão da confiabilidade é de suma importância para a validação dos 

achados da pesquisa. O critério de validade interna é abordado em pesquisas 

positivistas como chave, no sentido de assegurar que a medida encontrada era 
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realmente a que estava sendo procurada. Já na pesquisa qualitativa, muitas vezes 

expressões como: “a realidade encontrada” ou “o retrato do momento” fazem com 

que haja discussões e o conceito de validação interna se torne polêmico. 

 

Diante de uma reflexão mais profunda acerca do conhecimento gerado a partir da 

pesquisa social, Kvale (1995) reconhece que o conhecimento válido emerge do 

conflito de interpretações e ações, conferindo a tal fato uma dinâmica viva e que 

pode estar revestida de questões éticas que vão requerer do pesquisador postura 

crítica e responsável, uma vez que há interação entre este e a comunidade 

científica. Em termos de credibilidade, todo processo passa a ser importante, na 

visão de Kvale (1995), não apenas o produto final, mas também suas ações durante 

a coleta, análise e apresentação de resultados, ou seja, o pesquisador deve medir 

todas as possíveis consequências para os sujeitos envolvidos na pesquisa antes de 

tornar público o conhecimento científico produzido. 

 

Além da validação interna, o pesquisador se preocupou em dar validade externa aos 

seus estudos, sobre o que Merriam (1998) opina, alegando que a validade externa 

“preocupa-se com a possibilidade das conclusões de um estudo a ser aplicado a 

outras situações”. Especificamente quando se trata de pesquisas sociais de cunho 

qualitativo, essa questão se difere e a autora nomeia de “tipicidade” a organização 

que o pesquisador deva dar aos dados. Em trabalhos positivistas, tais pesquisas são 

passíveis de serem transferidas, ou seja, os resultados podem ser generalizados 

para uma população ampliada. 

 

Quanto aos respondentes, foi percebida a necessidade de empreender entrevistas 

em todos os níveis hierárquicos da empresa, para posteriormente a triangulação ser 

utilizada na pesquisa, visando contribuir para a sua validade e como alternativa para 

obtenção de novos conhecimentos. Isso foi feito com base na análise de diversos 

pontos de vista possibilitados pelas respostas dos representantes de diversos níveis 

hierárquicos: superintendência, diretoria, gerência e encarregados de área (Vergara, 

2006). 

 

De fato, Jordão e Souza (2013) recomendam a utilização da triangulação de dados 

como meio de superar as referidas limitações e confrontar as informações oriundas 



74 
  

de uma fonte com as de outras, para confirmá-las e validá-las ou então refutá-las. 

Além disso, Packer (2017) entende que a coleta de informações de outras fontes de 

evidência contribui para a validade da pesquisa. Nesse sentido, a triangulação de 

dados proporcionou resolver problemas de validade interna e externa dos 

constructos, pois a utilização de múltiplas fontes de evidência norteou para que o 

fenômeno fosse avaliado sob óticas variadas.  

 

3.7 Plano de ação metodológica 

 

A Tabela 2 apresenta o plano de ação metodológica, possibilitando uma visão geral 

dos objetivos geral e específicos, pressupostos da pesquisa, instrumentos de coleta 

de dados e técnica de análise de dados. Dessa forma, tem-se mais compreensão de 

todos os passos definidos ao longo do processo de pesquisa. 
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Tabela 2 

Plano de ação metodológica da pesquisa 

Objetivo da pesquisa Objetivos específicos Pressupostos da pesquisa Instrumento de coleta Técnica de análise dos dados 

Analisar as contribuições do 

SCCG para a gestão de 

perdas, para melhorias no 

desempenho financeiro e 

para a geração de valor 

organizacional no segmento 

supermercadista. 

 

1. Descrever e discutir o 

processo da gestão e 

controle de perdas no 

segmento supermercadista; 

2. indicar a influência da 
gestão de perdas sobre o 
resultado das empresas 
estudadas; 

3. identificar potenciais 
contribuições do SCCG para 
gestão, prevenção e controle 
das perdas e desperdícios e 
os reflexos desse sistema 
sobre os resultados das 
empresas estudadas. 
 

1. A sistemática de utilização 

do SCCG para o 

fortalecimento das estratégias 

empresariais; 

2. a gestão de perdas oferece 
contribuições potenciais para a 
expansão da organização e 
crescimento financeiro no 
mercado; 

3. o SCCG e a gestão de 
perdas têm papel fundamental 
na definição de estratégias, 
redução de custos e melhoria 
no desempenho finaceiro; 

4. o SCCG contribui para as 
estratégias de gestão de 
custos, redução de perdas, 
formação de preço de vendas 
e sustentabilidade da marca 
no mercado. 
 

 

1. Estudo de trabalhos 

anteriores e seus 

resultados em sessão 

específica; 

2. seleção dos 
indicadores econômico-
financeiros a serem 
usados como insumos e 
produtos; 

3. acesso aos relatórios 
financeiros das 
companhias do segmento 
supermercadista. 

1. Organização dos relatórios 

financeiros de forma a facilitar a 

etapa operacional de extração dos 

indicadores (Excel); 

2. construção de um modelo para 
análise de resultados;  

3. extração dos indicadores 
econômico-financeiros das 
demonstrações contábeis das 
empresas do segmento 
supermercadista em Minas 
Gerais; 

4. definição do modelo e 
orientação; 

5. tratamento dos dados; 

6. definição de benchmarks;  

7. análise descritiva dos escores 
de eficiência apurados pelo 
mercado;  

9. análise das perdas divulgadas 
pela ABRAS; 

10. aplicação de entrevistas 
semiestruturadas desde o 
presidente, passando por 
diretores, gerentes, subgerentes e 
encarregados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Neste capítulo, são apresentadas as informações coletadas por meio de entrevistas 

realizadas com colaboradores de três grupos empresariais do segmento 

supermercadista de níveis estratégicos, tático e operacional, sendo caracterizado 

como funcionário de cada instituição. Nesse cenário foram extraídos dados e 

informações sobre a existência de estratégias bem definidas, procedimentos e 

controle, processo de gestão de controle de perdas e desperdício, como também o 

impacto no desempenho financeiro, na geração de valor e o reflexo do papel do 

SCCG para as empresas. 

 

Procurou-se alinhar os resultados obtidos aos objetivos específicos, como forma de 

condução da análise. Essa técnica busca elucidar a compreensão dos resultados 

como o contexto proposto no início da pesquisa. 

 

4.1 Breve caracterização dos grupos empresariais 

 

Nesta seção são apresentadas informações sobre os grupos empresariais onde 

foram realizados os múltiplos estudos de casos. Adicionalmente fez-se um relato 

sobre a trajetória de negócios dos momentos de criação até os dias atuais. Baseou-

se em documentos dos grupos empresariais, pesquisas externas e entrevistas, 

identificando seu posicionamento no segmento supermercadista. 

 

Foram investigados três grandes grupos empresariais que compreendem redes do 

segmento supermercadista do estado de Minas Gerais. Essas três redes têm o total 

de 224 lojas com mais de 40.000 itens sendo comercializados para públicos de 

varejo e outras empresas. Todas elas têm Centros de Distribuição (CD), utilizados 

para melhorar a performance de seus pontos de vendas, agregando valor e gerando 

diferencial competitivo aos negócios. 

 

4.1.1 Grupo empresarial Alfa 

 

O grupo empresarial Alfa instituiu seus negócios na década dos anos de 1980, na 

cidade de Mário Campos, trabalhando com pequenos empreendimentos comerciais 
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pertencentes à família. Em abril de 1989, inauguraram a primeira loja em 

Brumadinho, hoje são 12 lojas, todas localizadas fora de Belo Horizonte. Após a 

abertura de sua primeira loja com 30 funcionários, depois de 29 anos o grupo Alfa 

inaugurou um CD com área de 24.000 metros construídos.  

 

Em um novo conceito, as lojas mais novas apresentam como diferencial pizzaria, 

choperia e cafeteria. Uma característica marcante do grupo, que várias lojas não 

possuem, é estacionamento próprio, todos eles administrados por terceiros. O grupo 

Alfa tem cerca de 400 fornecedores de loja e 170 fornecedores de hortifrúti, 

possuindo um ERP que conecta todas as operações da rede, como: vendas, 

pagamentos, compras e departamento de pessoal, principalmente em relação a 

horas extras de funcionários. Possui sortimento de loja de mais de 13.000 itens, 

atendendo a todo perfil de público.  

 

O processo de abastecimento das lojas acontece por meio de um sistema que 

calcula as vendas, com a quantidade de produtos calculados e direcionados para 

reposição, evitando excesso de estoque e geração de perdas na rotatividade das 

mercadorias. O processo logístico consegue atender cerca de 60% dos pedidos que 

são gerados no dia anterior até as 18h. O grupo tem como objetivos: o 

desenvolvimento contínuo, a rapidez e agilidade no atendimento, como também a 

satisfação dos clientes atendidos. 

 

O grupo empresarial Alfa tem como visão: manter a reputação de empresa sólida e 

confiável, consciente da responsabilidade social e empresarial, atendendo de forma 

justa, legal e transparente os clientes. Além disso, a missão deixa bem claro que é 

uma empresa marcada pela integridade, confiança e lealdade, bem como respeito e 

valorização dos clientes, em sua privacidade, individualidade e dignidade.  

 

A análise documental revelou a busca por princípios e valores que reúnem marcas 

presentes na empresa, no dia a dia das pessoas, que buscam cultivar bons 

relacionamentos e inspiram confiança em seus clientes. Os valores buscam reforçar 

a integridade, a lealdade, a confiança, o respeito e a valorização dos clientes, como 

também a responsabilidade social. 
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O grupo Alfa tem característica de sociedade anônima fechada, voltada para uma 

gestão familiar, empresa tem como visão a integridade, a confiança e a lealdade, 

bem como pelo respeito e valorização dos clientes, a privacidade das pessoas, a 

sua individualidade e dignidade. A organização tem como convicção que, para se 

consolidar e desenvolver, deve partir dos objetivos empresariais e princípios éticos 

precisos, que sejam compartilhados pelos administradores e funcionários da rede, 

os quais totalizam aproximadamente 1.500 funcionários.  

 

O grupo apresentou receita líquida de R$ 451 milhões em 2016 (Valor Econômico), 

gerando crescimento de 11% comparado com o ano anterior - lucro líquido de R$ 

6.600 milhoes, 33,5% superior na comparação com o ano anterior -, com margem 

líquida de 1,5% e Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

(EBITDA) de R$ 13.100 milhões. Seu ativo total é avaliado em mais de R$ 90 

milhões e patrimônio líquido de R$ 36 milhões. 

 

4.1.2 Grupo Empresarial Beta 

 

O grupo empresarial Beta, que também foi alvo de pesquisa, está há 25 anos no 

mercado, tendo inaugurado sua primeira loja em março de 1993 e contando como 

destaque com o setor de padaria e adega. Cabe ressaltar que os produtos são de 

marca própria, sendo conhecido como melhor empório gourmet da cidade durante 

vários anos, como também um dos melhores do país.  

 

Assim, tem como característica marcante a inovação frequente, com produtos de 

marca própria diferenciados, trabalhando a importação de produtos que não são 

encontrados no segmento supermercadista, além do foco em uma sociedade mais 

humana, buscando o desenvolvimento sustentável.  

 

A negociação com pequenos agricultores do interior do estado traz um conceito 

diferenciado para a empresa, buscando fornecedores com plantação sem utilização 

de agrotóxicos, como gerando sustentabilidade financeira a essas famílias. Os 

produtos de frutas, legumes e verduras são entregues diariamente às lojas, 

mantendo um aspecto vistoso e agradável para consumo. 

 



79 
  

Em consonância com esse cenário, exerce importante papel incentivando a 

conscientização do uso de recursos ambientais, com reaproveitamento de materiais 

recicláveis e reuso da água. Na inauguração em uma das lojas e CD foi feito um 

trabalho de utilização do CO2 (gás carbônico) na refrigeração, recebendo o 

reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a “Qualidade de 

AR no Mundo”. O grupo Beta possui 12 lojas, com cerca de 4.500 funcionários.  

 

A importação acontece com mais de 32 países, abrangendo número superior a 

4.000 produtos a partir de importação própria. Neste tópico, a Beta costuma trazer 

profissionais dos países onde são negociados os produtos, chefes de cozinha para 

dar treinamento aos seus colaboradores, para produção e industrialização dos 

produtos nos mesmos moldes daqueles consumidos nos países de origem desses 

itens. O diferencial observado são estacionamentos com manobristas, evitando 

transtornos na espera por parte das pessoas. 

 

O grupo Beta tem como missão, tornar uma compra de supermercado um ato de 

emoção, prazer e diversão, oferecendo produtos variados e diferenciados, 

surpreendendo sempre as expectativas de nossos clientes. A missão é o que norteia 

todas as ações estratégicas da empresa, bem como a atitude de seus funcionários. 

 

A composição societária é formada por dois sócios, com características de empresa 

Ltda., cada sócio com 50%. A empresa possui faturamento próximo de R$ 710 

milhões, com o maior número de funcionários por metro quadrado - 28 segundo a 

AMIS, contra sete funcionários, que é a média nacional do segmento 

supermercadista. O grupo tem cerca de 23.000 itens cadastrados, mais de 2.000 

fornecedores, com fabricação própria de mais de 1.100 itens. A empresa possui o 

segundo maior faturamento por metro quadrado do país, perdendo apenas para o 

Supermercado Zona Sul do Rio de Janeiro. O faturamento vem crescendo a cada 

ano, com destaque para 2016, cujo aumento foi de 10,52% comparado com 2015, 

com oito lojas. Hoje o faturamento em dois anos, com a abertura de novas lojas, 

aumentou cerca de 50%, comparado com 2016. 

 

A abertura de lojas sustentáveis sem que haja necessidade de obter empréstimos 

bancários é a estratégia da empresa. Dessa forma, não tem pressa para 
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composição de unidades e possui políticas bem definidas de crescimento, 

sustentabilidade, atendimento e conhecimento do que comercializa. Os 

procedimentos adotados para controles são rígidos quanto à qualidade dos 

produtos. O processo de gestão de perdas está bem mais aprimorado, com 

destaque para uma política voltada para inovação ao público. 

 

4.1.3 Grupo Empresarial Gama 

 

A terceira empresa onde se realizou o estudo de caso foi o grupo empresarial Gama, 

onde iniciou suas atividades com sua primeira mercearia em 1996, na região de 

Santa Luzia. São 22 anos atuando no mercado, com posicionamento entre a maior 

rede supermercadista de Minas Gerais e a sétima maior rede do Brasil (ABRAS), 

presente em 48 cidades mineiras, alcançando a marca de 200 lojas próprias. Tem 

papel social atuante em projetos para crianças e adolescentes carentes, patrocina 

times de futebol, cantores sertanejos renomados e também abraça causas de 

entidades filantrópicas, hospitais, escolas, asilos, casas de assistência, creches e 

igrejas. 

 

O grupo empresarial Gama tem natureza jurídica, de sociedade Ltda., com cerca de 

16.000 funcionários diretos e faturamento em 2017 de cerca de R$ 5,4 bilhões 

(ABRAS, 2018) - crescimento de 10,45% comparado com o ano de 2016 (ABRAS, 

2018). A empresa tem o objetivo: melhorar a forma de atender o público que faz 

compras, ofertando melhor estacionamento, como também alteração no mix de 

produtos dentro das lojas. 

 

Seu principal objetivo agora é comprar a outra grande rede de supermercados de 

Minas, que ocupa a 9ª colocação no ranking da ABRAS. A estratégia é a abertura de 

lojas na periferia, pequenas cidades do interior, vendendo sempre marcas mais 

baratas. O crescimento da empresa foi beneficiado pelo aumento de poder das 

classes C, D e E, que passaram a consumir mais, bem como a procura de produtos 

substitutos pela classe B em suas lojas. Diante desse cenário, passaram a investir 

mais na estrutura das lojas, objetivando trazer um ambiente mais agradável para um 

perfil mais exigente de cliente e de poder aquisitivo melhor. 
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Apresentou o maior crescimento - 24,75% em 2016 -, sendo a empresa que mais 

cresceu no Brasil no ano citado como melhor faturamento do estado de Minas 

Gerais. E no âmbito nacional ocupa a sétima posição. A maior parte das empresas 

tem 40 anos de atuação, já a rede Gama possui 20 anos de mercado, tem como 

ponto forte lojas espaçosas e iluminadas e como estratégia atrair o público pela 

comodidade de atendimento nos bairros menos procurados de periferia. 

 

O grupo empresarial Gama ainda tem como estratégia a compra de redes de 

supermercados fortes no interior, onde a mão de obra é mais comprometida do que 

na capital. A visão do proprietário da empresa considera a competição mais 

aguerrida que na capital, com política de manter as lojas para os públicos C, D e E, 

que o consideram o rei da periferia (Hoje em Dia, 2014) 

 

No grupo empresarial onde foi feito o estudo de caso, as estratégias de poder 

comprar sempre mais redes do supermercado são muito presentes na área 

estratégica da empresa. As políticas voltadas para o público de classe C, D e E 

constituem outro fator preponderante. Os procedimentos adotados na empresa 

visam manter as gôndolas com produtos, sendo a gestão de perdas muito incipiente 

no âmbito vivido por eles. O sistema de controle existente é muito voltado para 

vendas, objetivando não faltar produto. O perfil dos colaboradores é de pessoas 

simples com o objetivo de atender o público delineado pela rede. 

 

4.2 Análise de resultados  

 

Nesta seção, são caracterizados os resultados dos estudos de caso, oriundos da 

análise dos dados e informações obtidas, a partir de um roteiro semiestruturados de 

entrevistas, de pesquisa documental, e da análise de sistema e controle da 

organização na prevenção de perdas e desperdícios. 

  

4.2.1 Grupo Empresarial Alfa 

 

O planejamento estratégico do grupo empresarial Alfa foi elaborado pela alta 

administração, pelos diretores e pelos proprietários, com base na perspectiva de 

crescimento de mercado, variáveis macroeconômicas, PIB, projeção de orçamento, 
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capital investido e market share. Esses métodos possibilitaram estratificar e 

dimensionar corretamente os níveis de investimentos por região, com o foco no 

crescimento de mercado e na rentabilidade. A resposta a seguir evidencia que o 

processo estratégico começou há dois anos e está sendo estruturado para 

proporcionar decisões com informações confiáveis. 

 

A estratégia do grupo está focada na geração da informação, na 
confiabilidade da informação, dos inventários e das auditorias destes 
inventários. Tem que ter uma informação muito confiável. Nestes últimos dois 
anos estamos trabalhando muito forte nisso, mas tem ações pontuais com 
estes resultados. Não estou esperando que todos os resultados ocorram em 
um ano. Tenho departamento como açougue, que tem uma 
representatividade financeira importante para a empresa [e que carecem de 
uma abordagem específica]. Por isso, tenho ações que trabalhamos em 
paralelo para esta área (Diretor da Empresa Alfa).  

 

Os resultados indicam que a grande preocupação do grupo está direcionada para 

um processo de apuração e envio de informações que sejam as mais confiáveis 

para que o processo de tomada de decisão possa ser o mais assertivo, visando ao 

crescimento da organização como um todo. No início, o planejamento teve como 

foco o comercial, visualizando as tendências de produtos no mercado regional e 

local. A partir de metas de crescimento, fez-se estudo de participação da empresa 

em cada região, em que se definiu onde e quanto investir em abertura de lojas. 

Imbuído e com foco no desenvolvimento contínuo, sendo essa uma preocupação do 

grupo, trabalharam na construção de um CD. Com essa ação, puderam traçar a 

ampliação das filiais, definiram o tipo de tecnologia, bem como o desenvolvimento 

de profissionais, preparando-os para essas etapas de crescimento. Com isso, 

Nyberg et al. (2015) confirmam que o planejamento estratégico assume importante 

papel na preservação das empresas, tendo em vista a missão de aumentar o 

potencial de competitividade das empresas modernas.  

 

Diante de tais fatos, o grupo empresarial Alfa possui hoje um planejamento 

estratégico formalizado, que visa à preservação dos negócios e para alcançar tais 

objetivos surge como uma valiosa ferramenta. Auxilia a administração e permite 

nortear as ações gerenciais da empresa com base em um plano previamente 

determinando de metas e estratégias. Isso possibilita a tomada de decisões 

acertadas, não tendo margem de erro em um mercado extremamente competitivo. 
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Autora como Muriana (2017) chama a atenção para a importância do uso de 

tecnologias para serem implementadas visando atender à demanda de mercado. 

Segue-se o parecer da área tática da empresa: 

 

A empresa possui estratégias bem definidas, mas planejamento formal ainda 
não. (Gerente de Loja A – Empresa Alfa). 
 

A empresa não possui estratégias bem definidas, nem planejamento formal, 
ainda não. (Gerente de Loja B – Empresa Alfa). 
 
Falta informar estratégias claras, mas planejamento formal ainda não temos 
(Gerente de Loja C – Empresa Alfa). 

 

Verificando os resultados obtidos quanto ao processo de estratégias bem definidas, 

o nível estratégico tem um canal único de comunicação para tomar ciência dos 

objetivos estratégicos, mas isso se faz perceptível que o nível tático ainda não tem 

essa informação bem entendida por todos. Existe preocupação em destacar as 

competências essenciais e distintas da empresa, contudo, parece não haver 

comunicação eficiente entre as áreas para que isso possa ter a mesma visão por 

todos. A alta direção acredita que a vantagem competitiva que a empresa precisa 

desenvolver é a melhoria da qualificação de seus profissionais e melhoria de seus 

serviços. Para dar suporte a essa premissa, investimentos em treinamento, 

tecnologia e melhoria dos processos foram aprovados com vistas a aumentar as 

chances de se alcançar essa melhoria. Essas informações sobre à importância da 

informação e do conhecimento são confirmadas através de estudos realizados por 

Packer (2017) no Reino Unido.  

 

Reuniões na empresa são realizadas por parte da Diretoria, sendo possível verificar 

a preocupação prévia em realizar a leitura do ambiente externo da empresa, com o 

que concordam Freitas (2013), Porter (1979) e Tavares (2000), entre outros autores. 

Entretanto, percebe-se uma leitura forte do viés comercial. Ademais, pontos como 

contexto políticos e econômicos até foram levantados por alguns gestores durante 

as discussões, mas não houve qualquer esforço coletivo para criar estratégias 

visando à mitigação de tais riscos. Outros pontos que foram observados no 

planejamento foram o meio ambiente, tributos, ambiente competitivo, fornecedores e 

análise externa. 
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Percebe-se que o grupo mapeou seus pontos fortes, mas não deixa claro para seus 

funcionários a missão e onde se pretende chegar. Ela também não mapeou de 

forma clara o que é melhor do que de seus concorrentes. A comunicação com seus 

funcionários se faz a partir de canais de comunicação, como “WhatsApp”, para 

direcionar solicitações, conversas, falar com funcionários. Essa é uma cultura muito 

presente entre os gerentes de loja e funcionários e entre os gerentes de diversas 

lojas. 

 

No momento da realização da pesquisa, a empresa se valia da experiência 

profissional de seus gerentes de loja e fazia a leitura do mercado baseado no 

sentimento desses profissionais. O grupo não tem posicionamento de estratégia 

interna formalizada. Suas estratégias são de caráter comercial, não havendo 

inovações no plano estratégico atual. 

 

Utilizou-se como referência o modelo de Tavares (2000), que descreve o processo 

de implementação estratégica passando por três passos: cadeia de valor, alocação 

de pessoas e recursos (estabelecer vantagens competitivas).  

 

A primeira limitação está no fato de a empresa não ter cadeia de valor adequada às 

necessidades dos clientes. Com isso, alguns produtos são colocados em loja com o 

valor acima da necessidade exigida pelo cliente, existindo um gap entre o produto 

ofertado, o preço e o desejo de compra do cliente. Autores como Aiello et al. (2015) 

já haviam chamado a atenção para um modelo matemático que possa determinar o 

tempo ideal de retirada do produto das gôndolas. Janssen et al. (2017) incentivam a 

compra de produtos com base em métodos adequados para consumo.  

 

Num segundo momento, a alocação de pessoas e recursos ocasiona esforços e 

investimentos, com profissionais com qualificação limitada, para desempenhar as 

funções pertinentes ao cargo, não existindo algum tipo de campanha motivacional, 

estimulando o atingimento de resultado. O pensamento dos diretores é que os 

funcionários já recebem o salário para execução de tarefas, não havendo 

necessidade de incentivo.  
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O terceiro ponto, e com realce observado nos achados empíricos, em comparação 

ao modelo de Tavares (2000), é a falta de vantagem competitiva e distinta para 

trabalhar o mercado. A empresa não apresenta diferencial competitivo e a qualidade 

dos produtos dos concorrentes se equipara à dos produtos ofertados por ela. Infere-

se que não houve o devido cuidado de novas vantagens competitivas, não deixando 

de ressaltar que as lojas possuem limpeza, arrumação e luminosidade como 

diferenciais perante a concorrência. Diante disso, seguem-se as ponderações 

quanto à comunicação da empresa para os funcionários, visando atingir seus 

objetivos: 

 

A empresa comunica o que tem que fazer através de seu plano de ação, para 
toda a rede, através de WhatsApp, planilhas ou e-mail (Gerente de Loja A – 
Grupo Empresarial Alfa). 
 

A diretoria envia as informações através do WhatsApp do celular e também e-
mail com planilhas (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
 
A loja recebe comunicação do que deve ser feito através de e-mail e grupos 
de WhatsApp para realização de tarefas (Gerente de Loja C – Grupo 
Empresarial Alfa). 

 

Os resultados indicam que não existe uma ferramenta de comunicação única para 

transmitir informações aos funcionários. Existem diversos meios para que as 

informações possam chegar aos destinatários, objetivando uma tomada de decisão 

mais ágil e assertiva. Dessa forma o meio de comunicação está diretamente voltado 

para a complexidade da tarefa a ser executada. Autores como Packer (2017), 

Muriana (2017) manifestam-se sobre a importância da informação e do 

conhecimento para eficiência e eficácia de determinada prática. As respostas 

seguintes referem-se aos aspectos do sistema de controle, como também o sistema 

de informação gerado pelo grupo empresarial Alfa: 

 

O sistema de controle existente funciona para a tomada de decisão e como 
sistema de informação, com o objetivo de realizar ações pontuais nos 
números que não estão abaixo do esperado (Gerente de Loja A – Grupo 
Empresarial Alfa). 

 

Consigo tomar decisão através do sistema de controle que existe hoje, 
poderia ter mais informações para ajudar na tomada de decisão, os pontos 
que precisam de melhor em destacado (Gerente de Loja B – Grupo 
Empresarial Alfa). 
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O sistema de controle que temos hoje é uma ferramenta que ajuda tomar 
decisões, como o sistema de informação que temos hoje direciona para ações 
de melhoria, onde os números estão abaixo do esperado (Gerente de Loja C 
– Grupo Empresarial Alfa). 

 

O entendimento dos respondentes referente ao sistema de controle deixa claro que 

o sistema existente hoje, para execução de suas tarefas, atende àquilo que é 

solicitado. Deixam claro que a informação chega pronta para execução. O controle 

atrelado à gestão de estoque vem se destacando e ocupando lugar proeminente no 

cotidiano da empresa. Identificaram que os estoques podem trazer custos elevados 

para as empresas. Mesmo que sua manutenção periódica seja necessária, é 

possível reduzir o choque de seus custos com uma gestão adequada. No grupo Alfa 

existe um sistema para controle dos estoques. Isso facilita muito o 

acompanhamento, controle e tomada de decisão. Além disso, os resultados 

confirmam o estudo de Aiello et al. (2015), que apregoa que um sistema 

automatizado de controle de estoques facilita a informação para localização, como 

também o vencimento dos produtos, evitando perdas. 

 

Todo sistema que gera o controle de estoque é acompanhado pelos gerentes, 

compradores e pelos proprietários. O pedido de reposição da loja se faz de maneira 

automática de acordo com as informações de saídas dos produtos nos checkouts. 

Autores como Lukic et al. (2014) mostram que o uso de tecnologia modernas 

melhora a eficiência e o controle, minimizando as perdas. Os diretores afirmam que 

o CD está sendo preparado para receber recursos para combater as perdas, tendo 

recebido atenção especial esse assunto. Esse é o motivo que justifica a 

implementação de um sistema de informatização. As alternativas para combater as 

perdas tornam-se eficientes com as informações recebidas para realizar as 

mudanças de processos. Isso posto, leva-se algum tempo para a adaptação da 

rede. Seguem-se as respostas da gerência quanto ao estoque: 

 

Recebemos uma meta todo mês, cada loja e nós recebemos aqui, toda 
semana um inventário de açougue, hortifrúti, controle de quebras diárias, 
consegue saber medir e como está aquele produto (Gerente de Loja A – 
Grupo Empresarial Alfa). 
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Cada loja tem uma meta, e realizamos inventário semanal de algumas áreas 
que são consideradas problemas, com controle de estoque, uma delas é o 
açougue. Diante desse levantamento lançamos também as perdas diárias das 
outras áreas (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
 
A direção da empresa envia as metas que devemos cumprir e fala envia 
também informação de inventário de algumas áreas que podem mostrar uma 
perda grande, como açougue e hortifrúti. Também fazemos o lançamento 
diário das perdas para saber onde estão os problemas da loja (Gerente de 
Loja C – Grupo Empresarial Alfa). 

 

Os resultados obtidos demonstram que o grupo tem metas muito bem definidas para 

vendas, para reposição de mercadorias. Não tem um sistema on-line para 

acompanhamento das perdas visando a um trabalho direcionado e pontual a curto 

prazo. Evidenciam a preocupação com algumas áreas específicas, onde a perda 

representa grande impacto para a organização, estruturando inventários semanais. 

Holweg et al. (2015) convergem nesse sentido, com estudos realizados na Europa, 

cujo gerenciamento eficiente dos produtos não consumidos é considerado desafio. 

 

As perdas que normalmente ocorrem nos estoques das lojas geralmente têm duas 

razões visíveis. A primeira refere-se ao manuseio dos produtos. Os gerentes das 

lojas consideram perdas dos estoques quando ocorrem armazenamento de forma 

incorreta do produto, fazendo com que os mais novos vendam primeiro ou a 

embalagem seja danificada ao ponto de não se conseguir colocá-la no salão de 

vendas. Beretta et al. (2012) acrescentam que o bom planejamento e o 

armazenamento correto dos produtos são cruciais para não gerar perdas. Quebra 

dos produtos gerando a não venda ou compra de produtos e venda com códigos 

errados são considerados erros administrativos e, portanto, são lançados nas contas 

destes. Segue-se a visão das áreas do grupo empresarial Alfa no que se refere a 

perdas: 

 
A perda hoje ela é tratada mais gerencialmente do que contabilmente, porque 
você mensura as suas perdas identificadas, você consegue tirar nota 
diariamente, se sei que 70% das perdas não são identificadas, coloco mais 
50% nelas. As perdas que giram média de 70% são de empresas que já 
trabalham com identificação das perdas, quem não trabalha com isso as 
perdas são infinitamente maiores. Tenho que avaliar três relatórios, o da 
contabilidade, o gerencial e o que vai para o sped, ou seja o governo. Só 
posso lançar perda aquilo que realmente consigo identificar (Diretor do Grupo 
Empresarial Alfa). 
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O controle de perdas para tomada de ação é através de planilha de Excel 
(Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 

Controlo o que tenho que fazer através de planilhas de Excel, não temos 
sistema para inserir dados (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
 
O processo de controle é feito através de planilha de Excel (Gerente de Loja 
C – Grupo Empresarial Alfa). 

 

O entendimento entre os respondentes de nível operacional se equipara ao dos 

entrevistados dos níveis estratégico e tático, revelando que: 

 

Recebo uma planilha para o que tenho que fazer na loja [...] (Encarregado 
Setor da Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 

Existe uma planilha que recebemos para realizar as atividades [...] 
(Encarregado Setor da Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
 
A planilha que é entregue orienta o que precisamos fazer [...] (Encarregado de 
Loja C – Grupo Empresarial Alfa). 

 

Foi possível averiguar as percepções dos entrevistados de que o controle de perdas 

é tratado com ênfase gerencial, ficando claro que, para que a visão possa ser mais 

assertiva, os números para a tomada de ação vêm do Excel, não existindo hoje um 

sistema voltado para a prevenção de perdas, pois para que possam chegar a um 

valor correto eles têm três informações a verificar: o sistema contábil, o sistema 

gerencial e o sped. Packer (2017) já havia chamado a atenção para a importância da 

informação e do conhecimento na geração de fluxo eficiente e eficaz no 

supermercado. Lukic et al. (2014) anunciam que a tecnologia é um pré-requisito para 

minimizar as perdas, gerando resultados mais eficientes. 

 

A resposta subsequente revela as ações efetivas que são adotadas, o que 

demonstra a preocupação dos gestores com desperdícios ou perdas geradas. 

Podem-se observar as seguintes respostas do nível tático e operacional: 

 

Dependendo do produto, para não gerar perda para a empresa, reduzimos o 
preço, melhoramos a exposição, fazemos degustação com o público (Gerente 
de Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 

Temos ações como colocar o produto perto dos caixas com preços menores, 
colocar na porta de loja (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
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Colocamos preços menores, ofertamos ao cliente para que possa 
experimentar e colocamos perto do caixa ou da entrada de loja (Gerente de 
Loja C – Grupo Empresarial Alfa). 
 
Fazemos a contagem e a separação de todos os produtos que podem gerar 
perda e baixamos o preço para estimular a compra do cliente (Encarregado 
Setor da Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 
Normalmente colocamos o produto em destaque na loja para incentivar a 
venda, e também reduzimos o preço para que não afete o resultado de 
perdas (Encarregado Setor da Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
 
Separamos uma parte para fazer degustação na porta de loja ou no 
departamento, colocamos uma sinalização atrativa, baixamos o preço, para 
não gerar perda (Encarregado C – Grupo Empresarial Alfa). 

 

Conforme a literatura estudada, percebe-se que os dados obtidos estão bem 

próximos do que foi verificado pela ABRAS (2017), que estipulou perda em torno de 

2,28%. E na empresa avaliada as perdas somaram um pouco mais de 2,1% do 

faturamento. Estima-se que 70% das vendas ocorram na primeira quinzena do mês. 

Em valores absolutos, o setor hortifrúti e açougue têm os maiores valores de perdas. 

Isso se explica pelo fato de a área possuir produtos perecíveis e o açougue fracionar 

a carne, gerando um volume de desperdício acima do esperado. 

A seguir, uma ponderação por parte da diretoria quanto à ausência, no mercado, de 

um perfil de profissional com conhecimento em perdas: 

 

Faltam profissionais capacitados para geração destes números, são milhares 
de informações de inventário [...] temos uma carência de profissionais [...] 
temos poucas pessoas qualificadas, caso seja um expert, este vai custar 
muito caro para as empresas, ou você vai trazer alguém para ensinar como 
deve ser feito [...] hoje tem dificuldade de encontrar um alguém de prevenção 
de perdas (Diretor do Grupo Empresarial Alfa). 

 

Verificou por parte da Diretoria uma preocupação quanto a profissionais 

especializados nessa área, onde não tem referência no mercado para que possa ter 

como referência, tendo uma preocupação com o custo de um profissional 

especializado nesta área. 

 

As respostas seguintes referem-se aos aspectos da apuração de resultados que 

foram percebidos pelo grupo de entrevistados que englobam gerentes dos níveis 
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táticos. Observou-se que tais resultados são sempre da visão de faturamento do 

grupo empresarial. O entendimento dos entrevistados de nível tático foi que: 

 

A minha visão temos vários indicadores de controle, hoje posso dizer que um 
indicador que as lojas são avaliadas e as metas são compostas pela renda 
per capita versus a quantidade de funcionários. Podemos ter como exemplo 
se uma loja tem 100 funcionários e a renda per capita da região for R$ 
10.000,00, multiplica-se estes valores e você terá a meta da loja (Gerente de 
Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 

Temos indicadores de venda, indicadores de inventário, indicadores de 
resultado de produtos para controlar o desempenho da loja [...] (Gerente de 
Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
 
Os indicadores que temos serve para apurar resultado das vendas da loja, 
temos controles para mostrar as perdas dos produtos, temos mapeados os 
produtos que estão para vencer e vários outros, indicadores de faturamento 
(Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Alfa). 

 

Verificou-se que as maiores perdas do grupo empresarial Alfa ocorrem devido à 

quebra de produto, furtos e consumo no interior da loja. O estoque é o departamento 

em que há também perdas, mas com índice mais baixo, tanto em volume como em 

valor. Aiello et al. (2015) e Koester (2014) confirmam que a importância da gestão de 

estoque de maneira adequada como manuseio e armazenamento minimiza o 

impacto das perdas. Percebeu-se que um dos grandes responsáveis pelas perdas 

foram os clientes. Como este não está em contato com os estoques, essa é uma 

variável que fica nula. Beretta et al. (2012) complementam que as reduções das 

perdas dependem muito da consciência do consumidor. As quebras geralmente 

ocorreram por imperícia dos colaboradores, tendo na maioria produtos danificados 

durante o abastecimento dos estoques. Os entendimentos entre os respondentes de 

nível tático perceberam mudanças no nível de comprometimento dos funcionários, 

tendo como percepção as seguintes respostas: 

 

A minha percepção é que o comprometimento das pessoas está cada vez 
maior, pela crise que o país está passando por ela, número grande de 
desempregados precisando de emprego, e hoje as pessoas têm que se 
preparar cada vez mais, pois a empresa pede um conhecimento maior e 
percebo que as pessoas querem participar mais dos negócios da empresa 
(Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
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O comprometimento dos funcionários da minha loja existe e percebo que está 
mais voltado para a necessidade de manter o emprego, pois existe muita 
gente vindo à loja precisando de trabalhar (Gerente de Loja B – Grupo 
Empresarial Alfa). 
 
Na loja que trabalho existem muitos pais e mães que envolvem com o que 
precisa ser feito e contribui muito para o resultado, vejo que este 
comportamento está diretamente voltado para falta de oportunidades no 
mercado, como também buscar um crescimento dentro da empresa (Gerente 
de Loja C – Grupo Empresarial Alfa). 

 

Verificou-se entre os respondentes do nível tático que o comprometimento dos 

colaboradores está voltado pelo atual cenário econômico recessivo, mediante a 

vontade de manter-se empregado, situação esta sendo observada em grande parte 

do nível operacional, de pessoas que tem filhos. 

 

As respostas seguintes, colhidas de depoimento de respondente do nível tático, 

mostram que existe um processo sendo criado que seria representante de perdas 

em cada loja, como também uma equipe na diretoria, que monitora esses números: 

 

Existe um representante de perda em cada loja, gerente fica sabendo das 
perdas através de um relatório enviado pela equipe de perdas. Tem uma 
equipe de perdas da rede (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 

Temos uma equipe de perda que fica no centro de distribuição que informa os 
números da loja, tem uma pessoa de perda na loja (Gerente de Loja B – 
Grupo Empresarial Alfa). 
 
Sim. Foi alocada uma pessoa de perda agora na loja para passar as 
informações para equipe de perdas, com estas informações eles mandam o 
relatório informando como está a situação dos produtos que estão com perda 
(Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Alfa). 

 

Os resultados obtidos não demonstraram de maneira categórica que a empresa está 

em processo de formação de equipe para ações voltadas para as perdas. Fica claro 

que só trabalham com lançamento manual e planos de ação voltados para situações 

específicas, ainda em processo de estruturação, sem planejamento muito bem 

definido. 

 

A resposta subsequente complementa a resposta anterior. De acordo com o 

respondente do nível estratégico, a visão é diferente do nível tático e operacional, 
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quando foram indagados se a prevenção de perdas hoje é um investimento ou uma 

despesa. Os entrevistados assim se manifestaram: 

 

A empresa hoje vê a prevenção de perda como uma despesa, ainda não foi 
criado um conceito, onde a perda gerada pode ser reduzida, trazendo 
benefícios para a organização. Estamos aos poucos disseminando esta 
cultura na organização. (Diretor do Grupo Empresarial Alfa). 
 
Acredito. Falando de maneira pessoal que a empresa enxerga hoje prevenção 
de perda como investimento (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 
Vejo que a empresa enxerga como investimento (Gerente de Loja B – Grupo 
Empresarial Alfa). 
 
A minha percepção vejo como investimento, para reduzir perda e vender mais 
(Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Alfa). 

 

Os respondentes do nível tático exemplificaram com respostas como acontece a 

avaliação do resultado apresentado pela equipe e também as consequências 

geradas pela falta de resultado financeiro e se existem incentivos para estimular o 

alcance dos resultados. Declararam: 

 

Através de número de faturamento, de perda. O que é desafiador é que o que 
tem resultado que é ruim e que não sabemos como proceder, nem eles, então 
fazemos uma reunião e tentamos encontrar uma melhor solução. Eu sou 
empregado e tenho uma responsabilidade para entregar, não posso pagar a 
mais para o funcionário para fazer um bom serviço. O que é cobrado hoje é o 
que foi combinado e o que está no contrato de trabalho do funcionário. Hoje 
os funcionários têm que fazer mais com menos (Diretor do Grupo Empresarial 
Alfa). 
 
A avaliação ocorre conversando, direcionando para que possa realizar as 
tarefas de forma melhor, também conseguem entender o impacto gerado pela 
falta de resultado. Hoje vejo como incentivo o salário, a participação nos 
lucros, o plano de saúde, o ticket alimentação, o pagamento de horas extras, 
sendo que podia ter mais (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 
Não tem avaliação de preencher nada, temos apenas conversa. Conseguem 
entender se não fizerem o resultado serão demitidos. Não existe incentivo 
(Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
  
Não tem avaliação formal, e todos os funcionários têm conhecimento que se o 
resultado não for atingido todos poderão ser desligados, e quanto aos 
incentivos além da contratação, não tem (Gerente de Loja C – Grupo 
Empresarial Alfa). 
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O entendimento entre os respondentes de níveis estratégico, tático e operacional se 

equipara à percepção difundida pelos respondentes, na afirmativa de que o sistema 

de controle gerencial tem relevância para a redução de perdas e para melhoria no 

desempenho financeiro, ajudando a gerar valor para a organização, conforme se 

observa das seguintes falas: 

 

Diretamente, não só o controle em si, mas o método desse controle, que está 
sendo aplicado (Diretor do Grupo Empresarial Alfa). 
 
Com certeza, o controle ajuda na tomada de decisão (Gerente de Loja A – 
Grupo Empresarial Alfa). 
 

Sem dúvida alguma (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Alfa). 
  
Concordo e considero muito importante (Gerente de Loja C – Grupo 
Empresarial Alfa). 
 
Sim. Concordo  (Encarregado do Setor da Loja A – Grupo Empresarial Alfa). 
 
Sim, concordo que ajuda muito (Encarregado Setor da Loja B – Grupo 
Empresarial Alfa). 
 
Sim. O controle ajuda muito o resultado da empresa (Encarregado C – Grupo 
Empresarial Alfa). 

 

O conjunto dos resultados permitiu verificar que a empresa Alfa possui estratégia 

bem definida no cunho estratégico, não tendo a mesma percepção para os níveis 

tático e operacional. A diretoria tem em mente que a área de gestão de perdas é 

idealizada como despesa, não havendo necessidade para incentivar os funcionários 

para atingimento de resultados. Muriana (2017) contradiz essa ideia, argumentando 

que promover a redução de perdas depende muito da estratégia da cadeia de 

suprimentos. Imbert (2017) salienta que não ter gestão de perdas não é mais 

aceitável, considerando razões sociais e o impacto econômico gerado. Não existe 

hoje um diferencial competitivo apresentado pela empresa, mas um perfil de lojas 

novas, com ótima iluminação e arejada. O processo de comunicação acontece por 

diversos meios de comunicação, sendo que o sistema de controle existente na 

empresa atende, a princípio, às áreas comercial, financeira, logística e de estoque. 

Já na área de perdas, por não haver algum sistema que exista no mercado, estão 

sendo feitos controles em planilhas de Excel.  
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Diante das respostas, a informação chega pronta para que o plano de ação possa 

ser colocado em prática na loja. A empresa ainda não tem um sistema online para 

que as informações possam estar disponíveis. Em entrevista, pôde-se perceber que 

a área de prevenção de perdas está sendo estruturada. Os funcionários conseguem 

perceber a importância de gerar resultado, diante da alta competitividade e margens 

cada vez menores. Ficou evidenciado nas respostas que, dada a competitividade do 

setor supermercadista, o sistema de controle gerencial tem relevância para a 

redução de perdas e para melhorias no desempenho financeiro, ajudando a gerar 

valor para organização, existindo consenso em todas as respostas. 

 

Tabela 3  

Resumo das Informações – Grupo Empresarial Alfa 
Tamanho 12 lojas 

Receita R$ 451 milhões 

Funcionários 1.500 funcionários 

Atuação Fora de Belo Horizonte 

Foco/ Negócios Reputação / Satisfação dos clientes 

Estratégias/Políticas Desenvolvimento contínuo / Responsabilidade Social 

Processos/ Sistemas Informal / Sistema de Vendas e Estoque 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2.2 Grupo Empresarial Beta 

 

O grupo empresarial Beta, segundo o entrevistado, houve planejamento estratégico 

elaborado com o apoio da empresa de consultoria. Reuniram-se os principais 

gestores da empresa e construiu-se o planejamento com direcionamento do sócio 

proprietário da empresa. Esse resultado confirma a ideia de Nyberg et al. (2015), de 

que o sistema de controle estratégico surge como uma valiosa ferramenta de auxílio 

à administração. Permite nortear as ações gerenciais da empresa segundo um plano 

previamente determinado de metas e estratégias. Possibilita a tomada de decisões 

acertadas, não tendo margem de erro em um mercado extremamente competitivo.  

 

Esse resultado do planejamento estratégico é elaborado pela alta administração e 

diretores, com base nas perspectivas de crescimento de mercado, variáveis 

macroeconômicas, PIB, projeção de orçamento, capital expenditure (CAPEX) e 

market share. Esses métodos possibilitam estratificar e dimensionar corretamente os 
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níveis de investimentos por região, com o foco no crescimento de mercado e 

rentabilidade. A resposta a seguir corresponde ao processo estratégico que 

começou há cerca de quatro anos, sendo estruturado trabalhando e resultando na 

expansão da rede: 

. 

Tivemos um conjunto de investimentos que vem sendo realizado nos últimos 
cinco anos, a estratégia a médio prazo focou na inauguração de três lojas 
com aporte de R$ 70.000.000,00 – Pampulha, Serra e Pátio Savassi. Esses 
investimentos fazem parte de um plano que vem sendo elaborado há cinco 
anos. Para isso, estruturamos, investimos em gestão e passamos quatro anos 
sem nenhuma inauguração. Tudo isso foi feito e constantemente revisado 
com foco em sustentabilidade das operações, enquanto enfrentávamos a 
crise econômica atravessada pelo país. Novos investimentos serão feitos com 
cautela. Ainda enxergamos muitas oportunidades na capital e região 
metropolitana. Identificamos Nova Lima e Lagoa Santa como áreas potenciais 
em que os consumidores têm o perfil dos nossos clientes. Outras localidades 
podem apresentar as mesmas características. Serão investimentos a longo 
prazo que apostamos na retomada da nossa economia e na solidez da Rede 
Beta (Sócio Proprietário do Grupo Empresarial Beta). 

 

Os resultados indicam que a grande preocupação do grupo Beta com o 

planejamento estratégico está voltada para a sustentabilidade e principalmente 

gestão, objetivando, por meio de revisões constantes, identificação de 

oportunidades, como consequência de uma tomada de decisão mais assertiva, 

culminando com os objetivos desenhados e também desejados pelo grupo. Muriana 

(2017) acrescenta à visão da empresa que as estratégias tecnológicas da cadeia de 

suprimento são ponto focal para evitar perdas. Holweg et al. (2015) ressaltam a 

importância da responsabilidade social e ambiental. 

 

O planejamento estratégico vem assumindo papel no contexto contemporâneo das 

empresas. O grupo Beta, a qual não tinha planejamento estratégico formalizado, 

buscou-se a consultoria de terceiros, pois são comuns as discussões e grandes são 

as reclamações a respeito desse assunto entre as pessoas que atuam nas 

empresas. Packer (2017) sustenta que para a maioria das empresas a falta de 

conhecimento suficiente resulta em dificuldades quando se procura agir legalmente 

tentando minimizar o impacto no resultado das empresas. Isso vai ao encontro do 

pensamento de Nyberg et al. (2015), que consideram complexa a estratégia, pois o 

processo é contínuo e circular, implicando inter-relações de variáveis. Muitos desses 
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estão situados completamente fora do controle e da previsão da empresa. Dessa 

forma, segue um parecer da área tática e estratégica da empresa: 

 
Temos um planejamento estratégico bem definido, e seguindo a missão da 
empresa fazemos de tudo para tornar a compra do supermercado um ato de 
emoção, que as pessoas possam entrar aqui e se sentir bem, que possam se 
surpreender e que a loja possa ser aconchegante (Diretor do Grupo 
Empresarial Beta). 
 
A empresa possui diretrizes bem definidas pela diretoria, onde somos 
cobrados pelos resultados, mediante um treinamento de gestão realizado 
visando atingir os resultados esperados (Gerente de Loja A – Grupo 
Empresarial Beta). 
 

A empresa possui estratégias bem claras, planejamento desenhado, visando 
atender os clientes de forma diferenciada e zelando pela sustentabilidade 
dentro dos procedimentos (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
Gosto muito de trabalhar na empresa Beta, pois procurar melhorar o nosso 
conhecimento a cada dia e automaticamente somos cobrados por aquilo que 
sabemos e precisamos fazer, como vender encantando os clientes (Gerente 
de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 

 

Verificando os resultados obtidos quanto ao processo de planejamento estratégico a 

organização tem isso muito bem definido e culminando numa boa comunicação e 

gestão para que todos possam cumprir a missão e objetivos da empresa.  

 

O grupo Beta para realizar o planejamento estratégico foi buscar uma consultoria em 

empresas especializadas em processos, por serem consideradas complexas. A ideia 

de Nyberg et al. (2015) é de que tais procedimentos iniciam na implementação de 

novas práticas, cenários e alternativas legais para o devido gerenciamento 

estratégico. Ao se referirem a tal assunto, Barbosa e Brondani (2005) reforçam que 

o planejamento estratégico surge como uma “ferramenta” de auxílio para a 

administração, visto que permite conduzir as ações gerenciais da empresa segundo 

um plano previamente determinado de metas e estratégias. Reduz a possibilidade 

de tomada de decisões iludidas diante de um mercado competitivo e sem margem 

para erro. 
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Temos um processo de gestão que buscamos aperfeiçoar cada vez mais, 
descobrindo sempre as melhores soluções de mercado. Temos uma empresa 
de consultoria contratada, visando melhoria de processos, reduzindo o 
máximo nosso índice de erros e gerando informações mais atualizadas para 
que possamos tomar as melhores decisões em um curto espaço de tempo. 
Temos métodos aplicados em lojas que garantem este processo, gerando 
assertividade em estoque, venda de produtos, gestão, atendimento e 
produtos diferenciados e inovadores aos olhos do cliente (Diretor do Grupo 
Empresarial Beta). 
 
Temos relatórios que indicam o que precisamos fazer, auxiliando nosso 
gerenciamento em loja, recebemos contato com visitas da diretoria, buscando 
sempre as melhores alternativas. Temos inúmeros relatórios que ajudam a 
chegar ao resultado (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 

Os controles existentes hoje na loja são via sistema que conseguimos 
controlar as vendas, margem, perdas, produtos com alto volume de compra, 
rupturas. Recebemos treinamento para que possamos entender o que é 
preciso ser feito (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
Temos relatórios de controle que recebemos, direcionado para melhores 
ações e mostrando qual cenário estamos vivendo na loja. Existe controle de 
números de clientes que entram na loja, e de acordo com a diretoria só 
conseguimos vender aquilo que for colocado ao alcance do cliente, para isso 
temos todo o processo de prevenção contra perdas (Gerente de Loja C – 
Grupo Empresarial Beta). 

 

Os resultados indicam que os processos de controle de relatórios para atingir os 

objetivos do grupo Beta estão bem mais consolidados e difundidos no nível tático, 

observando que o perfil de gestão predomina. Koester (2014) informa que os 

comerciantes devem propor métodos de controles. Além disso, Lukic et al. (2014) 

argumentam que o uso de tecnologias modernas visa melhorar a eficiência do 

controle para auxiliar a compreensão por parte do corpo gerencial. Também o 

público atendido pelo grupo empresarial Beta, predomina classe A e B. 

 

Uma das ações tomadas visando a uma parceria ainda melhor para seus clientes foi 

o fechamento de uma parceria inédita com uma startup brasileira criada em 2011, 

que disponibiliza gratuitamente em sua plataforma cupons de desconto de lojas 

online e devolve ao consumidor, em dinheiro, parte do valor gasto em compras 

direto na conta bancária. Com isso, o cliente pode receber de volta 0,5% do valor 

gasto na rede de lojas. Além desse benefício, a parceria permite ao supermercado 

conhecer a fundo os clientes e, assim, oferecer promoções que atendam aos 
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desejos de seu público. Koester (2014) já havia chamado a atenção para a 

proposição de métodos que pudessem ser mais eficientes. Por meio dessa base de 

usuários, a startup fornece dados importantes dos consumidores, como hábito de 

consumo, gasto médio, produtos preferidos e periodicidade das compras.  

 
Sempre trabalhamos para construir um relacionamento próximo com nossos 
clientes e agora temos uma ferramenta para atendê-los de forma 
personalizada. Com a parceria conseguimos buscar ofertas que realmente 
fazem sentido para cada grupo [...] (Diretor Grupo Empresarial Beta). 
 
Temos alguns programas de desconto que considero um diferencial 
competitivo, os produtos existentes em loja, o atendimento, os clientes 
gostam de comprar na loja (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 
O atendimento que prestamos aos nossos clientes considero um diferencial 
competitivo, levar o cliente até o local onde está o produto, saber responder 
aquilo que precisa também (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
Vejo como diferencial competitivo todas as inovações em produtos, 
atendimento, processos, controle, treinamentos (Gerente de Loja C – Grupo 
Empresarial Beta). 

 

De acordo com os respondentes, fica claro que as ações da diretoria do grupo Beta 

vêm mostrar um ambiente cada vez mais inovador, voltado para entender o cliente, 

com atendimento diferenciado, produtos exclusivos e perfil de colaboradores 

preparados. A organização preocupa-se em trabalhar com profissionais com 

competências essenciais a missão do grupo, para que esse processo não se perca. 

Existe uma comunicação muito eficiente entre as áreas para que a visão seja a 

mesma por todos. A alta direção acredita que a vantagem competitiva está na 

melhoria do atendimento, uma empresa voltada para sustentabilidade e que entenda 

e possa criar atendimento personalizado, encantando o cliente, ofertando produtos e 

serviços até então não explorados pelo mercado ou de maneira ineficiente. Os 

resultados corroboram os de autores como Packer (2017), cujos estudos destacam a 

importância da informação e do conhecimento para eficiência e eficácia de 

determinada prática. 

 

O grupo realiza reuniões nas quais existe preocupação prévia em realizar uma 

leitura do ambiente interno nas outras lojas, como também do ambiente externo, 

com o que concordam Freitas (2013), Porter (1979) e Tavares (2000), entre outros 

autores. É possível perceber uma forte leitura do viés comercial, atendimento, cliente 
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e inovação. Ademais, pontos como contextos políticos e econômicos até foram 

levantados por alguns gestores durante as discussões, mas houve esforço coletivo 

para criar estratégias visando à mitigação de tais riscos. Outros pontos que foram 

observados no planejamento foi o meio ambiente, tributos, ambiente competitivo, 

fornecedores e análise externa. 

 

É possível perceber que o grupo mapeou seus pontos fortes, deixando claros para 

seus funcionários a missão da empresa e aonde pretende chegar. Ficou também 

esclarecido que ela mapeou de forma clara o que é melhor - seus concorrentes. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) possibilitam a formulação de uma estratégia 

que busca atingir adequação entre as capacidades internas e as possibilidades 

externas. Avaliando a comunicação, vê-se que ela acontece em processos formais 

de e-mails, como também ”WhatsApp” para direcionar solicitações, conversas, falar 

com gerentes e encarregados, tendo essa cultura muito presente entre os gerentes 

de lojas, diretoria e encarregados, fato este marcante no grupo. 

 

No momento da realização da pesquisa, pôde-se observar no caso do grupo Beta, a 

apuração é feita em cima de relatórios e avaliações diárias de comportamento de 

vendas versus perda com foco em relatório e processos. Outro ponto que se pode 

averiguar é que o grupo Beta, que tem uma estratégia muito bem definida, cujo foco 

está voltado para a geração de valor e inovação. 

 

Tomando como referência o modelo de Tavares (2000), que descreve o processo de 

implementação estratégica passando por três passos, sendo estes representados 

pela cadeia de valor, alocação de pessoas e recursos (estabelecer vantagens 

competitivas), pode-se concluir que alguns resultados corroboram e outros 

contradizem a teoria. O primeiro fato está na empresa ter a cadeia de valor 

adequada às necessidades dos clientes. Dessa forma, os produtos que são 

colocados em loja com valor que atendem às necessidades encantam e superam a 

demanda dos clientes, existindo um processo inovador quanto ao desejo de compra 

do cliente. Beretta et al. (2012) já haviam alertado para o planejamento e 

armazenamento correto dos produtos. 
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Observa-se a alocação de pessoas e recursos ocasionando esforços e 

investimentos com profissionais de qualificação condizente com o cargo para 

desempenhar as funções que lhes são atribuídas. Não existe campanha 

motivacional para os funcionários do grupo Beta, sendo que os próprios funcionários 

pedem para serem direcionados para um número a ser alcançado. O pensamento 

da diretoria não está pautado em campanhas motivacionais, como também em 

metas de resultado com números para a operação, com a preocupação de que 

venha afetar o atendimento aos clientes.  

 

O terceiro ponto e com destaque nos achados empíricos, em comparação ao 

modelo de Tavares (2000), está no trabalho diferenciado, gerando uma vantagem 

competitiva e distinta para trabalhar no mercado. Infere-se que houve o devido 

cuidado das vantagens competitivas, ressaltando-se que as lojas possuem 

atendimento diferenciado, loja estruturada, produtos em sua maioria importados, loja 

moderna, ações voltadas para sustentabilidade – como não utilização de sacolas de 

plástico e trabalhando com fornecedores com a mesma visão. Imbert (2017) entende 

que ações como essa contribuem para redução no impacto ambiental. Diante disso, 

seguem-se as ponderações do nível tático quanto à comunicação da empresa para 

que os funcionários possam atingir seus objetivos: 

 

A empresa faz a comunicação através de e-mails, reuniões e telefone 
(Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 

A comunicação é feita por e-mail, telefone e reuniões, como também as 
planilhas que utilizamos nos sistemas da loja (Gerente de Loja B – Grupo 
Empresarial Beta). 
 
Através de reuniões, visita em loja, e-mails, planilhas e telefone (Gerente de 
Loja C – Grupo Empresarial Beta). 

 

Percebe-se nas declarações dos respondentes no nível tático que não existe apenas 

uma ferramenta como meio de comunicação da empresa para com os funcionários, 

sendo utilizados todos os meios de comunicação disponíveis na empresa, para que 

os objetivos possam ser alcançados, viabilizando a tomada de decisão e o 

cumprimento dos objetivos desenhados, sendo, dessa forma, mais ágil e assertivo. 

O meio de comunicação está diretamente voltado para a complexidade da tarefa a 
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ser executada. De acordo com Packer (2017), sinaliza a importância da 

comunicação e da informação, gerando fluxos mais eficientes e eficazes.  

 

As respostas seguintes referem-se aos aspectos do sistema de controle, como 

também o sistema de informação gerado pelo grupo empresarial Beta: 

 

O sistema de controle existente na empresa hoje funciona para melhoria no 
processo de reposição de mercadorias, precificação, volume de vendas, 
controle de perdas e melhoria de processos (Gerente de Loja A – Grupo 
Empresarial Beta). 
 
Conseguimos através dos relatórios de controle direcionar nosso trabalho, 
para as áreas da loja onde estão sendo necessárias ações como exposição 
melhor do produto, degustação, data de vencimento, controle de perdas, 
rotatividade em vendas (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
O sistema que temos ajuda a direcionar para uma melhor tomada de decisão, 
posicionamento de preço, promoção, produtos com margem diferenciada, 
indicação de ação com produtos de baixo giro, treinamento para ações 
específicas e posicionamento para venda em pontos estratégicos, precisamos 
estar sempre atualizados (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 

 

O entendimento dos respondentes referente ao sistema de controle, deixou claro 

que o sistema de controle ajuda na execução das tarefas, atendendo àquilo que é 

solicitado. A diferença está na frequência da emissão dos relatórios, em que a área 

de prevenção de perdas no grupo. Além disso, o grupo empresarial Beta é mais 

estruturada obtendo informações em curto espaço de tempo visando a ações 

imediatas. Os depoimentos corroboram e complementam o estudo de Aiello et al. 

(2015), que constatou a importância de um sistema de loja seja automatizado. Vale 

ressaltar que o controle das duas empresas tem um viés mais comercial de controle, 

pois, por trabalharem com produtos com prazo de vencimento, elas precisam de 

sistema que possam nortear a tomada de decisão, evitando assim perda em grande 

escala. 

 

A gestão de estoque também está presente no cotidiano do grupo Beta. O trabalho 

executado visa trabalhar com estoque mínimo, para que não gerem custo para a 

empresa, mesmo sendo necessária sua manutenção, visando reduzir o impacto dos 

custos, mediante uma gestão adequada. No grupo Beta existe um sistema de 

controle computacional para gestão de estoque, sendo controlado pela área 
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estratégica da empresa de acordo com o perfil de público de cada loja. Dessa forma, 

o pedido de reposição da loja é feito de forma automática, levando em consideração 

as saídas dos produtos pelos caixas.   

 

Os depoimentos convergem com autores como Lukic et al. (2014), que mostraram a 

eficiência de tecnologia para o controle de estoques. A diretoria afirma que o CD foi 

construído para atender a uma demanda de maior número de lojas, onde foi adotada 

a questão da sustentabilidade, sendo utilizado o CO2 para servir como material para 

atender às câmaras frias, reduzindo a emissão de gases e gerando economia para a 

empresa. Girotto et al. (2015) reforçam a prática adotada e mencionam estudos que 

mostram que soluções sustentáveis favorecem toda a cadeia alimentar. Existe um 

programa que está se estruturando a cada dia com o objetivo de reduzir as perdas 

na empresa. Isso explica a mente inovadora e empreendedora da diretoria, 

trabalhando com startups, informatização, gestão, investimentos calculados, 

produtos diferenciados e produção, investindo em profissionais de outros países 

para treinarem seus funcionários, como também trazendo matéria-prima de produtos 

não encontrados no país, incentivando a agricultura domiciliar. Só que essas 

mudanças levam algum tempo para serem implantadas e avaliadas. Seguem-se as 

respostas dos gerentes quanto ao estoque: 

 

Temos uma meta de venda todo mês, cada loja tem sua meta de acordo com 
os custos da loja, quantidade de funcionários e inventário esporadicamente 
diário e às vezes semanais de algumas áreas consideradas de alto valor 
agregado, são lançadas as quebras diárias, consegue saber medir e como 
está aquele produto (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 
As lojas recebem suas metas a serem cumpridas, tanto de vendas, onde os 
pedidos de reposição de mercadorias são feitos automaticamente, caso seja 
necessário, havendo um consumo acima da média comunicamos à gestão 
comercial da empresa. Também recebemos informações de perdas geradas 
dentro do período anterior, diante disso é feito um trabalho visando não deixar 
a loja sem abastecimento dos produtos, como também atender à redução das 
perdas geradas pela empresa no dia a dia (Gerente de Loja B – Grupo 
Empresarial Beta). 
 
Recebemos as metas que devemos realizar, como também a informação de 
produtos com volume parado em loja, visando uma redistribuição para outras 
lojas, a seção de hortifrúti é que recebemos diariamente os produtos para 
reposição, este é feito de forma diferenciada, pois é a área que apresenta 
maior perda (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 



103 
  

Os resultados obtidos demonstram que o grupo Beta possui metas muito bem 

definidas para vendas, margem, para reposição de mercadorias, tendo um sistema 

que pode direcionar para isso, visando atender a um trabalho direcionado e pontual 

a curto prazo. Isso fica evidente no trabalho de parceria existente com startups, em 

que se concede retorno financeiro ao cliente, passando a rede a conhecer os hábitos 

de seus clientes, podendo ofertar o produto certo no lugar certo.  

 

As perdas que ocorrem nos estoques das lojas geralmente têm duas razões que são 

básicas. A primeira refere-se ao manuseio dos produtos. Os gerentes de lojas, ou 

gestores, somente consideram perdas dos estoques quando ocorrem devido ao 

produto ter sido armazenado de forma incorreta, fazendo com que os produtos mais 

novos sejam vendidos primeiro, ou a embalagem possa ser danificada ao ponto de 

não conseguir colocar no salão de vendas. Holweg et al. (2015) acompanham o 

entendimento, mostrando que o gerente de loja tem uma visão tripla, pensando na 

rentabilidade, responsabilidade social e ambiental e gerenciamento de produtos não 

consumíveis. Importante destacar a quebra de produtos gerando a não venda. 

Nesse processo estão inclusos abertura de produtos, embalagem danificada, 

compra de produtos e venda com código errado, ruptura em gôndola caracterizada 

como perda e erros administrativos, que também tem características voltadas para 

perdas. Jones et al. (2017) concordam que o modelo da embalagem tem impacto 

significativo na qualidade dos produtos. Segue a visão das áreas da empresa no que 

se refere às perdas: 

 

A perda dentro da empresa é tratada visando o aprimoramento dos 
processos, para que não ocorra uma falta de controle diante dos produtos 
diferenciados que temos em loja. Por este motivo que acreditamos que só 
existe perda onde tem venda, produtos escondidos não podem ser vendidos. 
Colocamos todos os nossos produtos no salão de vendas para que o cliente 
possa ter contato. Investimos muito em segurança e processos, monitorando 
as ações. Existe um gerente de perdas que acompanha os problemas 
pontuais de cada loja, objetivando reduzir este índice que existe hoje. A cada 
dia melhoramos o nosso conceito no que tange à prevenção de perdas como 
um todo (Diretor do Grupo Empresarial Beta). 
 
Temos uma equipe de perdas responsável pelo lançamento dos itens, 
alimentando o sistema que vai para a área de prevenção de perdas 
objetivando encontrar os problemas existentes (Gerente de Loja A – Grupo 
Empresarial Beta). 
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Realizamos inventários periódicos de algumas áreas para identificar se o 
estoque físico é o mesmo do sistema, temos processos internos também para 
reduzir os resultados das perdas, como, por exemplo, ao passar o produto no 
caixa, não aceita utilizar a multiplicação. Temos relatórios que informam os 
números (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
O processo de controle é feito através de relatórios enviados pela empresa, 
com reuniões e inventários realizados mensalmente nas áreas, e em alguns 
periódicos. Temos uma área de prevenção de perdas que acompanha todo o 
processo (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 

 

O entendimento entre os respondentes do nível operacional se equipara aos 

entrevistados dos níveis estratégico e tático, revelando que: 

 

Após contato com o gerente de nossa loja, recebo uma planilha informando 
os pontos que devo trabalhar e alterar, como também o resultado das vendas, 
verificar validade de produtos (Encarregado Setor da Loja A – Grupo 
Empresarial Beta). 
 
Existe uma planilha que recebo, por parte do gerente que informa o que 
direciona o plano de ação a ser desenvolvido, como campanhas, foco em 
preços, produtos com baixa rotatividade, check list de validade, dentre outras 
solicitações (Encarregado Setor da Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
Normalmente em reunião realizada com o gerente de loja diariamente, ele 
passa uma planilha com algumas ações a serem tomadas visando atender o 
planejamento do dia, para aumentar as vendas e reduzir as perdas 
(Encarregado de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 

 

Foi possível averiguar as percepções dos entrevistados de que o controle de perdas 

é tratado com ênfase gerencial e operacional, ficando claro que, para que a visão 

possa ser mais assertiva, os números para a tomada de ação vêm de relatórios 

emitidos pelo próprio sistema, que são alimentados diariamente. Existe um trabalho 

em desenvolvimento voltado para a prevenção de perdas, com muito zelo pelas 

informações geradas para que não tragam distorções no resultado final. Diante 

disso, foca-se muito em processos, buscando reduzir a margem de erro. O foco 

principal tem ênfase gerencial e como o processo ainda está em fase inicial, a 

preocupação é avaliar três informações para a tomada de decisão: resultado 

contábil, o sistema gerencial e o sped, sempre levando em consideração o sistema 

gerencial para a tomada de decisão, pois consegue entender os processos da 

operação de loja. Imbert (2017) comentou a prerrogativa que a gestão de perdas 
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tem, um papel não só social, considerando a segurança alimentar, mas os custos 

associados ao impacto econômico e social. 

 

A resposta subsequente revela as ações efetivas que são adotadas, visando 

demonstrar a preocupação dos gestores com desperdícios ou perdas geradas. 

Podem-se observar as seguintes respostas, do nível tático e operacional: 

 

Trabalhamos muito a parte de segurança de loja, com câmeras de vídeo 
monitorando, com gôndolas com grande na frente dos produtos para possa 
permanecer na prateleira e não cair quando for retirado, conscientização da 
equipe, visando agregar benefícios aos funcionários (Gerente de Loja A – 
Grupo Empresarial Beta). 
 
Procuramos ter corredores adequados para passagem dos carrinhos, como 
também carrinhos do tamanho para circulação, embalagens adequadas, 
equipamentos de segurança funcionando com monitoramento, prateleiras 
móveis para facilitar a movimentação dos produtos, degustação de uns 
produtos visando venda e também abertura das embalagens (Gerente de Loja 
B – Grupo Empresarial Beta). 
 
Temos vários procedimentos, uma colocar produtos na quantidade certa nas 
prateleiras, colocar código em todos os produtos, até na área de hortifrúti, 
onde todos os produtos são etiquetados para que não aconteça diferença de 
estoque entre o físico e o contábil, embalar de forma correta os produtos, 
fazer exposição dos produtos sem prejudicar a circulação das pessoas 
(Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 
 
Trabalhamos para que possamos ter o produto certo, fazendo a reposição na 
quantidade certa, fazemos também um checklist para averiguação da data de 
validade dos produtos para não gerar perda (Encarregado Setor da Loja A – 
Grupo Empresarial Beta). 
 
Procuramos cadastrar todos os produtos antes de colocar em loja, etiquetar 
todos os produtos, fazer o lançamento das perdas encontradas, quebras, 
melhorar a exposição dos produtos, acompanhar os produtos de baixa 
rotatividade, para não gerar perda (Encarregado Setor da Loja B – Grupo 
Empresarial Beta). 
 
Dependendo da área, a degustação é fundamental para que não gere perda, 
através do relatório de vendas sabemos o que exatamente podemos produzir 
para colocar no salão de vendas, todos os produtos são etiquetados com o 
código visando facilitar a saída, os caixas têm que registrar os produtos um a 
um, não podendo usar a multiplicação para não gerar inconsistência no 
estoque, aumentando nosso índice de perda (Encarregado C – Grupo 
Empresarial Beta). 
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Diante das respostas das áreas e seguindo a literatura estudada, percebe-se que os 

dados obtidos estão bem próximos do que foi verificado pela ABRAS (2018) 

referente ao período de 2017, quando a média de perdas do segmento ficou em 

2,28% e na empresa Beta atingiu 1,8% do faturamento. Estima-se que grande parte 

das vendas ocorra na primeira quinzena do mês. O índice de perdas está do grupo 

Beta, está abaixo da média nacional, por alguns motivos: o programa de prevenção 

de perdas está ainda na fase avançada, existe açougue venda de carnes com 

embalagem a vácuo, onde a carne não é fracionada, evitando assim desperdício ou 

perdas maiores. A seção de hortifrúti existe um controle de fornecimento com 

pequenos agricultores, com qualidade acima do mercado, identificação e reposição 

diária, facilitando o processo no tocante a volume, venda e tempo de vida do 

produto, reduzindo-se o índice de perdas da rede. 

 

Salienta-se uma ponderação por parte da diretoria quanto a um perfil de um 

profissional com conhecimento em perdas: 

 

Temos um Gerente de Perdas que está trabalhando conosco há um tempo e 
o mesmo está sendo formado internamente, onde estamos investindo em 
cursos, atualizações, gestão. O mercado é carente deste profissional, até 
porque este assunto vem tomando grande relevância de tempo para cá. 
Acreditamos que será de grande importância para muitas empresas o papel 
deste profissional. Como sabemos, se continuarmos a desperdiçar alimentos 
não conseguiremos atender a toda população, precisamos olhar a questão da 
sustentabilidade (Diretor do Grupo Empresarial Beta). 

 

Verificou-se a preocupação da Diretoria em ter um profissional dom perfil de perdas, 

sendo formado gradativamente dentro dos objetivos da empresa, investindo na 

formação e no conhecimento, com objetivo de ter resultados financeiros expressivos 

para o grupo empresarial Beta. 

 

As respostas seguintes referem-se aos aspectos da apuração de resultado que 

foram percebidos por grupo de entrevistados que englobam gerentes dos níveis 

táticos. Observou-se que tais resultados são sempre da visão de faturamento da 

empresa, como também de perdas. O entendimento dos entrevistados de nível tático 

foi de que: 
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Dentro da rede hoje temos inúmeros relatórios que ajudam no controle de 
resultados, temos relatório de faturamento, de perdas, produtos mais 
vendidos, produtos de maior rentabilidade, lucratividade, de mercadorias sem 
giro, volume de clientes. Focamos muito nos relatórios de controle que 
possam auxiliar na melhoria de faturamento da empresa por metro quadrado, 
a loja tem que se pagar (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 

Os relatórios que trabalhamos hoje indicam faturamento da empresa, 
produtos que precisam ser trabalhados sua rotatividade e posicionamento 
dentro da loja, produtos que precisam ser trabalhados preços por causa de 
margem, produtos com vencimento próximo, atenção à precificação dos 
produtos nas gôndolas (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Beta). 

 
Temos indicadores nos relatórios que facilitam o controle e o resultado a ser 
alcançado, principalmente faturamento, relatório de inventário, que mostra os 
principais pontos de perda de receita da loja. Trabalhamos não só o foco em 
relatório, mas poder encantar os clientes no atendimento para que possamos 
atingir nossos objetivos. Temos como objetivo deixar o cliente à vontade e 
esclarecer todas as dúvidas que possam ter, transmitindo segurança e 
atenção (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 

 

Diante das respostas, pode-se verificar que a empresa Alfa tinha como preocupação 

os relatórios voltados para vendas e também indicadores de inventário.  

 

No caso do grupo empresarial Beta transcende-se preocupação com os relatórios 

voltados para vendas e também indicadores de inventário, ela se preocupa muito 

com margem dos produtos, volume de vendas, só que por metro quadrado, 

atendimento como forma de fazer com que o cliente efetue as compras por prazer, 

atendendo à missão da empresa, e os objetivos de curto prazo. Importante ressaltar 

a preocupação dos gestores de lojas com a precificação nas gôndolas e para que a 

loja esteja abastecida, sem ruptura. 

 

Verificou-se que as maiores perdas do grupo empresarial Beta ocorreram devido à 

quebra de produtos, furtos e consumo no interior da loja. O estoque é o 

departamento no qual ocorrem perdas não visíveis muitas vezes aos “olhos” dos 

gestores, tanto em volume como em valor. Percebeu-se que existem responsáveis 

pelas perdas no varejo, como clientes, fornecedores e colaboradores da empresa. 

As quebras geralmente ocorreram por imperícia dos colaboradores, foram na maioria 

produtos danificados durante o abastecimento dos estoques. Beretta et al. (2012) 
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reforçam que planejamento e armazenamento correto, logística e forma de 

transporte são fatores preponderantes para perdas. 

 

Os respondentes de nível tático perceberam mudanças no nível de 

comprometimento dos funcionários, com as seguintes respostas: 

 

O comportamento e o comprometimento dos colaboradores hoje são 
fundamentais para o sucesso da empresa, percebemos isso na nossa equipe 
desde a contratação até o envolvimento com as tarefas, tem um engajamento 
com as tarefas do dia a dia, onde a empresa proporciona oportunidades para 
crescimento e desenvolvimento profissional. A crise também que o país 
apresenta faz com que os funcionários possam dedicar mais, pela 
necessidade de se manterem no emprego e principalmente conseguir uma 
oportunidade melhor dentro da empresa (Gerente de Loja A – Grupo 
Empresarial Beta). 

 

Existe comprometimento dos funcionários da minha loja, percebo a vontade 
de apresentar um desempenho melhor a cada dia. Trabalham bem em suas 
atividades diárias, sendo orientados a cumprir com os objetivos traçados, tem 
melhorado a cada dia a visão de equipe. Sabem que as oportunidades de 
crescimento acontecem se fizerem além do esperado, também não saberia 
informar se é o comprometimento ou a crise que estamos vivendo (Gerente 
de Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
Em minha loja existem pessoas mais comprometidas e pessoas menos 
comprometidas. Alguns fazem tudo além do esperado, como outros fazem 
apenas o que é pedido. Existe comprometimento, mas não podemos falar que 
são de todos. É visível que quem é casado e tem filhos tem uma postura mais 
solícita de quem é solteiro, mas existem exceções. Posso dizer que na grande 
maioria tenho um comprometimento dos meus funcionários, fazendo com que 
possamos atingir os objetivos traçados (Gerente de Loja C – Grupo 
Empresarial Beta). 

 

Quanto às respostas geradas, em relação ao assunto comprometimento dos 

colaboradores, o grupo empresarial Beta apresentou depoimentos nos quais se 

evidenciam alguns pontos considerados importantes: a crise econômica, 

comprometimento e comportamento. Nota-se que hoje não conseguem ter a 

percepção se o comprometimento e o envolvimento são do profissional ou oriundos 

da crise de desemprego gerada no país, existindo, com isso, receio de perder o 

emprego. Outro ponto de destaque foi o comprometimento, uma vez que quem tem 

família e filhos tem mais preocupação em poder fazer além do esperado. A respeito 

do comportamento, o cenário apresentado pelos respondentes do grupo empresarial 
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Beta tem a mesma linha de raciocínio, tem comportamentos alternativos na equipe, 

mas nada que atrapalhe o desempenho ou resultado final. 

 

A resposta seguinte, colhida de e respondente do nível tático, enfatiza que existe 

uma área de prevenção de perdas em cada loja, como também uma equipe dentro 

da diretoria que monitora esses números: 

 

Tem uma equipe de gestão de perdas em cada loja, que trabalham em 
conjunto com a segurança patrimonial, onde existem uma informação 
disseminada para toda equipe de loja com objetivo de todos poderem auxiliar 
no resultado a ser atingido (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 

Existe um trabalho dedicado da equipe de prevenção de perdas na melhoria 
de processos gerenciais, entendimento de comportamento tanto dos 
colaboradores, dos fornecedores, como clientes no processo de reduzir as 
perdas. Trabalhamos muito gestão de equipe para conhecermos o que 
podemos tirar de melhor de cada profissional. Existe treinamento e reciclagem 
contínua, aperfeiçoando e melhorando processos, inovando, evitando assim 
processos repetitivos que possam trazer desmotivação à equipe (Gerente de 
Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
Temos uma área de prevenção de perdas que vem demonstrando 
crescimento através de ações para corrigir perdas que tínhamos e que hoje 
reduzimos muito. Trabalhamos com muitas reuniões, reciclagem, cursos de 
aprimoramento, direcionamento. Acredito que a melhor forma de melhorarmos 
é estar com profissionais que tê conhecimento na área (Gerente de Loja C – 
Grupo Empresarial Beta). 

 

Os resultados obtidos no grupo empresarial Beta revelam que a área de perdas 

possui profissionais que estão dentro da loja, com o objetivo de orientar os 

colaboradores, como também trabalhando o processo de reciclagem e treinamento 

desses profissionais. Isso fica em evidência, pois, pela filosofia da diretoria, para que 

os produtos possam ser vendidos eles têm que estar na loja, como também tenha 

oportunidade de ter contato. Perante essa diretriz, torna-se necessária uma área de 

prevenção de perdas bem estruturada, para que os resultados não tenham 

repercussão negativa. Aiello et al. (2015) defendem fortemente o uso automatizado 

de gerenciamento de loja. Dessa forma, foi possível perceber um sistema de 

monitoramento de vídeo, complexo e completo, visando dar apoio à segurança 

patrimonial da loja. 
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A resposta subsequente complementa a resposta anterior. De acordo com o 

respondente do nível estratégico, a visão é igual à dos níveis tático e operacional, 

quando foram indagados: se a prevenção de perdas hoje é um investimento ou uma 

despesa, os entrevistados assim se manifestaram: 

 

A empresa hoje vê a prevenção de perda como um investimento, onde a 
perda gerada pode ser reduzida, trazendo benefícios para a organização, 
receita e ganhos financeiros. Estamos disseminando esta cultura na 
organização cada vez mais, pois para se ganhar mais precisamos ser mais 
sustentáveis e perder menos. Quem perde menos ganha mais (Diretor do 
Grupo Empresarial Beta). 

 
Hoje, vejo como investimento, conseguimos ter como forma de comprovação 
as mudanças nos processos que melhoraram nossos ganhos financeiros, sem 
precisar de vender mais (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 
A prevenção de perdas sem dúvida alguma vejo como investimento, pois 
percebemos muito diante das ações que implementamos em loja, como 
conseguimos transformar o que perdemos com quebras, furtos e roubos em 
vendas (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
A prevenção de perdas pelo meu entendimento trata-se de um investimento, e 
isto fica muito mais claro, diante das ações tomadas pela empresa, com olhos 
para melhoria de resultados, mas com processos bem definidos que não 
possam apresentar risco para a empresa (Gerente de Loja C – Grupo 
Empresarial Beta). 

 

Os resultados obtidos demonstraram de maneira clara que a empresa Beta 

consegue disseminar, com ações, resultados, treinamento, gestão. A citação feita 

pelo diretor: “[...] ganha mais, quem perde menos [...]”; está muito bem difundida na 

empresa, onde o processo de inovar e buscar melhores práticas enriquece o 

comportamento dos funcionários, fazendo com que eles possam conquistar 

benefícios almejados por todos como benefícios.  

 

Os respondentes do nível tático que exemplificam nas respostas como acontece a 

avaliação do resultado apresentado pela equipe, como também as consequências 

geradas pela falta de resultado financeiro e se existem incentivos para estimular o 

alcance dos resultados, expressaram-se da seguinte forma: 
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Temos várias análises, como o de faturamento, de margem, de lucratividade, 
de rentabilidade, índice de perda. O monitoramento diário dos números, com 
ações a curto prazo, torna-se importante resultado final a ser alcançado. 
Temos que mostrar aos funcionários que só conseguimos aumentar os 
benefícios, melhoria de posição se crescermos em faturamento, margem, 
rentabilidade, lucratividade, atendimento. Temos algumas campanhas 
pontuais de premiação por alguns resultados que pretendemos atingir, 
depende do cenário vivido (Diretor do Grupo Empresarial Beta). 
 
A avaliação ocorre em reunião, com apresentação dos resultados, tanto em 
vendas, como em perdas apuradas em inventário, com foco nos resultados 
encontrados, como perda, roubo, furto, logística, fornecedor, treinamento para 
corrigir processos (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 
Temos avaliação feita pelo resultado, comportamento, comprometimento, 
disciplina. Temos vários relatórios que mostram o desempenho da loja, diante 
disso montamos uma ação sobre os problemas gerados para corrigir. 
Focamos em treinamento e reuniões com a equipe. Incentivo são algumas 
promoções em épocas que consideram importantes (Gerente de Loja B – 
Grupo Empresarial Beta). 
  
A avaliação é feita em cima dos resultados de faturamento, perda, margem e 
o check list da loja para com os funcionários de cada área. Todos têm 
conhecimento que se o resultado não for atingido todos poderão não ter 
oportunidades, e quanto aos incentivos considero o que é ofertado como 
plano de saúde, café da manhã, café da tarde, plano odontológico, compras 
com desconto como incentivo (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 

 

O conjunto de resultados permitiu verificar que o grupo Beta possui como forma de 

apuração e avaliação de resultados os relatórios, que atrelados ao comportamento 

dos funcionários com reuniões conseguem ter uma gestão mais próxima; no caso do 

grupo Alfa não existe uma avaliação formal. Koester (2014) reporta que o 

comerciante deve propor um modelo que possa ser mais eficiente para a geração de 

resultados. A visão por parte do grupo empresarial é de que os funcionários são 

avaliados pelo contrato assinado e funções que eles têm que cumprir em tempo. 

Percebe-se uma diferença de perfil dos colaboradores de cada empresa. No caso do 

grupo Beta, existem algumas promoções pontuais, diferente da empresa Alfa, que 

tem como visão que estariam pagando duas vezes para executar uma tarefa que é 

função deles, ou seja, pagar novamente para fazer o certo. 

 

Os respondentes de níveis estratégico, tático e operacional têm a mesma percepção 

difundida pelos respondentes, na afirmativa de que o sistema de controle gerencial 
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tem relevância para a redução de perdas e para melhoria no desempenho 

financeiro, ajudando a gerar valor para a organização, conforme os próximos relatos: 

 

Sem dúvida alguma, um controle puxa o outro, complementando as ações a 
serem tomadas, com métodos eficientes. Neste processo o sistema de 
controle gerencial direciona a empresa para muitas ações de cunho 
operacional, auxiliando nos processos para redução das perdas e chegarmos 
a um melhor resultado financeiro (Diretor do Grupo Empresarial Beta). 
 
Na minha opinião, o sistema de controle gerencial é fundamental para ajudar 
a reduzir as perdas e com isso melhorar o desempenho financeiro da loja 
(Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Beta). 
 
Sim, tem muita relevância, conseguimos ver isso na ação que temos sobre os 
relatórios gerenciais, direcionando nossos esforços para melhoria de 
resultado e resultado financeiro (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial 
Beta). 
  
Concordo e considero de grande importância para mudança nos resultados, 
facilitando a tomada de decisão, como também aumentando as margens do 
negócio (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Beta). 
 
Sim, ajuda muito para chegar ao resultado (Encarregado Setor da Loja A – 
Grupo Empresarial Beta). 
 
Sim, serve como uma poderosa ferramenta para auxiliar a melhorar o 
resultado (Encarregado Setor da Loja B – Grupo Empresarial Beta). 
 
Sim, ajuda muito para reduzir nossas perdas, melhorando os processos, 
como também o resultado financeiro (Encarregado C – Grupo Empresarial 
Beta). 

 

O conjunto dos resultados permitiu verificar que o grupo empresarial Beta possui 

estratégia bem definida estrategicamente, tendo percepção para os níveis tático e 

operacional.   A diretoria tem em mente que a área de gestão de perdas é um 

investimento para a geração de resultados, como também processo de 

monitoramento para que não ocorram perdas financeiras que possam gerar 

impactos na gestão da empresa. Diante disso, o grupo Alfa apresenta uma visão 

diferente, em que os níveis divergem do desenho das estratégias da empresa. 

Imbert (2017) advertiu sobre esse assunto, mostrando, por meio de estudos, que a 

gestão de perdas não pode ser deixada de lado por questões de segurança 

alimentar, impacto econômico e ambiental. 
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Considerando os incentivos aos funcionários, o grupo Beta ocorre de forma pontual 

incentivos aos funcionários para atingimento de resultados, em diversos aspectos de 

faturamento, de perdas, de margem.  

 

Avaliando um diferencial competitivo apresentado pelo grupo empresarial Beta, esse 

cenário é apresentado de maneira bem forte, trabalhando inovação, produtos 

diferenciados, atendimento personalizado, vantagem para os clientes – oferecendo 

um programa em que 2% de suas compras são devolvidos, produtos embalados e 

ofertados atendendo a uma demanda específica dos clientes – gerando valor no 

relacionamento. 

 

O processo de comunicação acontece por diversos meios de comunicação, sendo 

que o sistema de controle existente dentro da empresa atende a princípio às áreas 

comercial, financeira, logística e de estoque. Nota-se isso nos dois grupos - tanto 

Alfa quanto Beta -, mas esta com uma estrutura mais organizada, com relatórios e 

processos mais bem estruturados, com um perfil de gestão voltado para resultado e 

diferencial competitivo. O grupo empresarial Beta possui áreas muito bem 

direcionadas para controle e embasamento para tomada de decisão assertiva. 

Diante do exposto, o autor Packer (2017) acentua a importância da informação e 

conhecimento para geração de resultados eficientes e eficazes. 

 

Já na área de perdas, o grupo Beta possui uma ação mais à frente, com áreas, 

processos bem definidos, segurança patrimonial, sistemas de monitoramento por 

toda a loja, treinamento, reciclagem, procedimentos formalizados para atuação e 

controle, sem que haja distorções inesperadas nos resultados. Os relatórios 

permitem ações a curto prazo diante de um sistema online, com números mais 

próximos da realidade. Áreas que são consideradas de risco são controladas com 

inventários semanais, para que o controle possa ser eficiente, pois não existem 

nessa rede produtos confinados. Ghosh et al. (2016) concordam em seus estudos 

sobre a utilização de estratégias eficazes para o desenvolvimento de tecnologias 

voltadas para a redução de desperdícios.  

 

Com as conclusões dos respondentes do grupo empresarial Beta, as informações 

também chegam prontas em diversos relatórios, dessa forma as inconformidades 
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são destacadas em vermelho, sendo sugeridas as principais causas de cunho geral, 

ficando sob responsabilidade dos gerentes estratificar esses números em ações de 

correção. 

 

No conjunto de resultados constata-se que a área de prevenção de perdas do grupo 

empresarial Beta existe uma visão diferenciada, em que todos os níveis têm um 

conceito de investimento.  A partir das respostas, foi evidenciado que, dada a 

competitividade do segmento supermercadista, o sistema de controle gerencial tem 

relevância na redução de perdas e melhorias no desempenho financeiro, ajudando a 

gerar valor para organização, havendo consenso em todas as respostas. 

 

Tabela 4  

Resumo das Informações – Grupo Empresarial Beta 
Tamanho 12 lojas 

Receita R$ 710 milhões 

Funcionários 4.500 funcionários 

Atuação Belo Horizonte 

Foco/ Negócios Inovação / Clientes A e B 

Estratégias/Políticas Inovação e Sustentabilidade / Responsabilidade Social 

Processos/ Sistemas Formal / Sistema de Vendas, Estoque, Perdas 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2.3 Grupo Empresarial Gama 

 

No grupo empresarial Gama, segundo o entrevistado, houve um planejamento 

estratégico elaborado pelos sócios e proprietários do grupo. Esse resultado reforça a 

ideia de Barbosa e Brondani (2005) de que o planejamento estratégico surge como 

uma valiosa ferramenta de auxílio à administração. Permite nortear as ações 

gerenciais da empresa segundo um plano previamente determinado de metas e 

estratégias. Possibilita a tomada de decisões acertadas em um mercado 

extremamente competitivo. A resposta a seguir corresponde ao processo estratégico 

que está atrelado ao crescimento anual, sendo estruturado trabalhando e resultando 

na expansão da rede: 

. 
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Temos um planejamento de aumentar a rede de lojas com o objetivo de 
sermos a maior rede de supermercado em Minas Gerais, no cenário 
nacional estamos consolidando cada vez mais. Não temos a intenção de sair 
do estado, nosso público-alvo sempre foi as classes C, D e E. Tivemos um 
crescimento nos últimos anos, pois o mercado esqueceu da classe C, D, E e 
nós abrimos lojas onde ninguém queria abrir (Diretor da Grupo Empresarial 
Gama). 

 

Os resultados revelaram que a grande preocupação do grupo Gama está voltada 

para a ampliação da rede e aumento de faturamento, podendo gerar destaque no 

estado e consolidar sua presença entre os grandes no âmbito nacional. O intuito, a 

partir de revisões constantes, foi identificar oportunidades, como consequência de 

uma tomada de decisão mais assertiva, culminando com os objetivos desenhados e 

também desejados pelo grupo. 

 

O planejamento estratégico vem assumindo papel no contexto contemporâneo das 

empresas. Pode-se identificar isso claramente diante das oportunidades que foram 

aproveitadas pelo grupo Gama, adquirindo de outras lojas no momento certo. O 

processo é todo ele centralizado nas mãos do sócio proprietário, que faz questão de 

precificar e negociar com fornecedores. Verifica-se que não existe um planejamento 

estratégico formalizado. Esnolde, Gallo, Parisie Pereira (2009) prelecionam que para 

a maioria das empresas a falta de conhecimento suficiente resulta em dificuldades 

quando se procura agir legalmente para minimizar o impacto no resultado das 

empresas. Isso confirma os achados de Barbosa e Brondani (2005), que consideram 

complexa a estratégia, por estar mergulhada em vários fatores e componentes 

internos e externos, muitos deles situados completamente fora do controle e da 

previsão da empresa. Dessa forma, transcreve-se parecer da área tática e 

estratégica da empresa: 

 
Temos um planejamento estratégico bem definido, temos como objetivo 
oferecer produtos similares com preços mais competitivos que nossos 
concorrentes, temos mais de 170 lojas, temos um centro de distribuição 
objetivando atender de maneira rápida e assertiva, não gerando falta de 
mercadoria nas lojas (Diretor do Grupo Empresarial Gama). 
 
A empresa passa informações das estratégias através de nosso Supervisor 
de Lojas, onde devemos trabalhar com o objetivo de melhorarmos nosso 
faturamento, precisamos vender para gerar resultado (Gerente de Loja A – 
Grupo Empresarial Gama) 
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A empresa tem estratégias de ser a maior rede de supermercados, com 
metas de faturamento, fazendo com que a operação de loja possa não só se 
pagar, como também aumentar, as informações chegam através do 
Supervisor de Lojas. (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Gama) 
 
Sim, temos estratégias que são informadas através de reuniões, relatórios de 
desempenho da loja, o principal objetivo é não deixar faltar mercadoria para 
os clientes e ter o menor preço (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial 
Gama). 

 

Os resultados encontrados como resposta ao processo de planejamento estratégico 

da organização são obtidos de maneira informal no grupo Gama. Além disso, é 

possível verificar que a tomada de decisão de expansão dos negócios vai muito pela 

experiência do fundador da empresa e sua vivência dentro do segmento, decorrente 

de ações assertivas na escolha do público-alvo e na oportunidade que teve de 

ampliação da rede de negócios. Koester (2014) contradiz em seus estudos que o 

comerciante deve propor um método que possa ser mais eficiente. Esse resultado 

confirma a ideia de Castro e Monteiro (2013) de que tais procedimentos iniciam na 

busca de práticas, cenários e alternativas legais para o devido gerenciamento 

estratégico. Ao se referir a tal assunto, Barbosa e Brondani (2005) acentuam que o 

planejamento estratégico surge como uma “ferramenta” de auxílio para a 

administração, visto que permite conduzir as ações gerenciais da empresa segundo 

um plano previamente determinado de metas e estratégias. Reduz a possibilidade 

de tomada de decisões iludidas diante de um mercado competitivo e sem margem 

para erros. 

 

Temos hoje um sistema de controle que ajuda na gestão de compras, de 
vendas, de logística, buscando sempre reduzir os custos e buscando sempre 
melhores alternativas. Esse sistema gera todo o controle para tomarmos as 
melhores ações visando tornar nossos objetivos mais próximo da realidade, 
evitando erros que possam causar prejuízos. O planejamento é sempre 
importante para direcionarmos aos nossos funcionários o caminho que eles 
devem seguir, para alcançar o que queremos (Diretor do Grupo Empresarial 
Gama). 
 
Os relatórios que são enviados pela empresa ajudam naquilo que devemos 
fazer, mostrando onde precisamos melhorar para chegarmos ao resultado. 
Recebemos também apoio do supervisor de loja, pois tem reuniões com a 
diretoria e tem experiência de mercado (Gerente de Loja A – Grupo 
Empresarial Gama). 
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Temos controles que são os relatórios, estes chegam pelo sistema que temos 
em loja e outras vezes recebemos a visita do supervisor de loja, onde tem o 
resultado daquilo que precisamos melhorar (Gerente de Loja B – Grupo 
Empresarial Gama). 
 
Tudo que é vendido na loja é informado ao sistema e recebemos relatórios 
diários dos resultados, onde temos um controle do que precisamos fazer para 
melhorar, fazemos reuniões com a equipe para mostrar o que fazer e qual o 
problema (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Gama). 

 

Diante dos resultados encontrados, o processo de controle é formalizado quanto ao 

processo comercial para direcionamento das ações a serem praticadas. O sistema 

também orienta o estoque disponível para ações pontuais.  

 

Uma das ações tomadas visando ampliar seus negócios foi a aquisição de outras 

redes, com perfil voltado para as classes C e D. A crise não afetou a expansão do 

grupo. Em 2017 a meta foi crescer 20%, alcançando a receita de R$ 5,4 bilhões, 

com cerca de 180 lojas em todo o estado. Outro ponto fundamental para o sucesso 

da empresa foi a aquisição de um software capaz de gerenciar maior volume de 

dados, sendo que dessa maneira agilizaram-se processos, ampliando a segurança e 

a confiabilidade das informações. O Diretor de Tecnologia Industrial (TI) da empresa 

garante que o setor é extremamente estratégico, uma vez que permite à empresa 

oferecer atendimento mais qualificado ao cliente e, consequentemente ampliar as 

vendas. 

 

Trabalhamos para encontrar um melhor sistema que possa fornecer 
informações necessárias para conhecer os hábitos de nossos clientes, com 
este sistema estamos colhendo frutos aumentando nossa receita de vendas 
no grupo, conseguindo identificar os hábitos de consumo (Diretor Grupo 
Empresarial Gama). 
 

O programa que temos hoje permite saber quais os produtos que mais 
vendem e são melhores para os clientes, principalmente que atendemos 
regiões com público de menor poder aquisitivo (Gerente de Loja A – Grupo 
Empresarial Gama). 
 
Procuramos saber o que o cliente mais precisa, nosso sistema hoje consegue 
mostrar o tipo de produto mais consumido em decorrência da região que a 
loja está localizada, o processo já vem pronto (Gerente de Loja B – Grupo 
Empresarial Gama). 
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O sistema que temos hoje considero uma poderosa ferramenta para auxiliar 
naquilo que precisamos vender dentro da loja, ou seja, vendemos aquilo que 
o cliente compra (Gerente de Loja C – Empresa Grupo Empresarial Gama). 

 

De acordo com os respondentes, as ações adotadas pela diretoria da empresa 

Gama são: atingir os hábitos e costumes de seus clientes de classe C e D, que 

representam 53,9% da população brasileira (ABRAS, 2018). Isso significa cerca de 

R$ 1,03 bilhão/ano, tendo a rede ampliado esse atendimento em três anos. E no 

grupo foi possível perceber que não existe apenas uma ferramenta como meio de 

comunicação da empresa para com os funcionários, são utilizados todos os meios 

de comunicação disponíveis para que os objetivos pudessem ser alcançados. 

 

O controle de estoque atrelado à logística é uma das preocupações diárias do grupo 

Gama. O trabalho executado visa trabalhar com estoque mínimo, para que não gere 

custo para a empresa, mesmo sendo necessária sua manutenção visando reduzir o 

impacto dos custos mediante uma gestão adequada. Os depoimentos vão ao 

encontro dos argumentos de Lukic et al. (2014), que mostraram a eficiência de 

tecnologia para o controle de estoques. Nas redes atreladas ao múltiplo estudo de 

caso existe um sistema de controle para gestão de estoque e logística, sendo 

controlado pela área estratégica da empresa de acordo com o perfil de público de 

cada loja. Dessa forma, o pedido de reposição da loja é feito de forma automática, 

levando-se em consideração as saídas dos produtos pelos caixas.  

 

A diretoria do grupo empresarial Gama afirma que o centro de distribuição foi 

construído para atender à demanda de maior número de lojas,  nesse caso existem 

três CDs com objetivos distintos: um para estoque de produtos secos, outro de 

perecíveis e outro de hortifrúti, facilitando, assim, o deslocamento dos produtos sem 

que haja quebras ou perdas, tendo veículos específicos para transporte. Beretta et 

al. (2012) corroboram o exposto, pois o planejamento e o armazenamento correto de 

alimentos influenciam diretamente no resultado de perdas da empresa. Ressalta-se 

que essas mudanças levam algum tempo para serem implantadas e avaliadas. A 

seguir, as respostas dos gerentes quanto ao estoque: 
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Temos agora, através de um sistema que monitora a saída de produtos no 
caixa, a reposição de mercadorias de acordo com as vendas, fazendo que 
possamos trabalhar com estoque mínimo na loja e não ocorra perdas 
frequentes (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Gama). 
 

A reposição é feita de maneira automática, cabendo gerenciar a loja nos 
aspectos operacional e principalmente comercial, para que possamos vender 
os produtos que temos com qualidade e preço justo. Importante no processo 
é fazermos os lançamentos das quebras para uma leitura correta do sistema 
(Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Gama). 
 
Temos metas a serem cumpridas, o controle de estoque é uma delas, como 
volume de vendas, controle das quebras e precisamos alimentar o sistema 
para que não ocorra divergência no estoque, o inventário também fazemos 
mensalmente para apuração do resultado (Gerente de Loja C – Grupo 
Empresarial Gama). 

 

Os resultados obtidos demonstram que o grupo empresarial Gama possui metas 

muito bem definidas para vendas, para reposição de mercadorias, tendo um sistema 

que pode direcionar para isso, visando atender um trabalho direcionado e pontual a 

curto prazo. Isso fica evidente com o trabalho do sistema adquirido pela empresa, 

que concede controle de vendas, financeiro, compras, perdas. Assim, a rede passa 

a conhecer os hábitos de seus clientes, podendo ofertar o produto certo no lugar 

certo. Conforme Lukic et al. (2014) sugerem o uso de tecnologias modernas visando 

melhorar a eficiência e controle de produtos, para minimizar as perdas. 

 

Transcreve-se a visão das áreas da empresa no que se refere às perdas: 

 

Dentro da empresa as perdas são lançadas no sistema para que possamos 
acertar o estoque. Neste caso o lançamento tem que ser feito diariamente, 
para que possamos monitorar a quantidade de produtos que temos, como 
também se está acontecendo muitas perdas. Existe uma área interna que 
acompanha estes números (Diretor do Grupo Empresarial Gama). 
 
Temos uma rotina para lançamento das perdas no sistema, conseguimos 
identificar quando a embalagem é violada, rasgada e diante desta situação 
informamos no sistema (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Gama). 
 
Fazemos o lançamento das perdas, como também chegam relatórios 
informando a perda em quantidade e em faturamento, sendo que temos que 
compensar com venda esta perda (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial 
Gama). 
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As perdas conseguimos identificar diariamente, através de relatórios enviado, 
como também dos inventários realizados mensalmente. Fazemos lançamento 
destas perdas no sistema (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Gama). 

 

O entendimento dos respondentes do nível operacional se equipara ao dos 

entrevistados dos níveis estratégico e tático, revelando que: 

 

O gerente comunica com a gente mostrando os principais produtos que estão 
acontecendo a perda e que possamos trabalhar para diminuir (Encarregado 
Setor da Loja A – Grupo Empresarial Gama). 
 
Recebo informação do gerente, mostrando os principais problemas de 
quebras existentes na minha área. Para melhor realizamos um checklist de 
verificação dos produtos como preço, data de validade, local de exposição da 
loja para tomarmos medidas para reduzir (Encarregado Setor da Loja B – 
Grupo Empresarial Gama). 
 
O gerente diariamente passa informação dos pontos que precisamos ficar 
atentos. Nos relatórios mostra o desempenho da área, em faturamento e 
também perdas, diante deste cenário tomamos a ação necessária 
(Encarregado de Loja C – Grupo Empresarial Gama). 

 

Averiguou-se que as percepções dos entrevistados são de que o controle de perdas 

é tratado com ênfase gerencial e operacional, ficando claro que para a visão ser 

mais reativa, os números para a tomada de ação devem vir de relatórios emitidos 

pelo próprio sistema, onde são alimentados diariamente. Existe um trabalho 

operacional para lançamento de perdas, com informação por relatórios pelas 

informações geradas, para acompanhamento e controle, visando não trazer 

distorções no resultado final. Nesse cenário, focam muito em venda e a perda tem 

apenas papel de lançamento para acompanhamento. O foco principal está com 

ênfase gerencial, e como o processo ainda está em fase inicial, demonstra uma 

preocupação em avaliar informações para tomada de decisão: resultado contábil, o 

sistema gerencial e o sped. Sempre levam em consideração o sistema gerencial 

atrelado ao objetivo operacional para a tomada de decisão, pois conseguem 

entender os processos da operação de loja. Packer (2017) adverte sobre a 

importância da informação e do conhecimento na geração de fluxo eficiente e eficaz 

no supermercado. Em complemento, Lukic et al. (2014) opinam que a tecnologia é 

um pré-requisito para minimizar as perdas. 
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A resposta subsequente revela as ações efetivas que são adotadas, visando 

demonstrar a preocupação dos gestores com desperdícios ou perdas geradas. 

Podem-se observar as seguintes respostas dos níveis tático e operacional: 

 

Dentro da empresa podemos evidenciar um trabalho para entendimento do 
que acontece com as perdas em loja, temos um trabalho muito forte de 
segurança patrimonial, com seguranças em todas as lojas visando inibir furto 
e roubo. Quanto ao processo de perdas recebemos os relatórios com as 
informações que foram lançadas (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial 
Gama). 
 

Procuramos ter corredores largos para facilitar a visualização e a ação dos 
clientes, como também dispomos de monitoramento de câmeras, objetivando 
reduzir o impacto de furto dentro da loja. Não trabalhamos com estoque alto, 
para não termos problemas com manuseio dos produtos gerando percas, 
temos lojas bem iluminadas, trabalhando os produtos de maior valor na frente, 
próximos aos caixas (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Gama). 
 
Temos alguns procedimentos que ajudam para redução de perdas, como 
monitoramento dos produtos mais cobiçados, como bebidas, biscoitos, 
produtos de alto valor, mantendo sempre pessoas próximas desta área, não 
colocar produto acima da capacidade da gôndola, para que não prejudique a 
embalagem (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Gama). 
 
Fazemos a reposição na quantidade certa para que não aconteça problemas 
com exposição dos produtos, como também possa gerar quebra, fazemos 
checklist de preços, vencimento (Encarregado Setor da Loja A – Grupo 
Empresarial Gama). 
 

Mantemos sempre os produtos de alto valor agregado confinado, ou perto dos 
caixas evitando que tenha impacto no resultado da loja, como também 
mantemos monitoramento através de CFTV, verificando qualquer movimento 
que possa ser suspeito, fazemos a reposição de loja dentro da capacidade 
das gôndolas, como também verificamos as rupturas para a reposição de 
mercadorias e não gerar perda nas vendas (Encarregado Setor da Loja B – 
Grupo Empresarial Gama). 
 
Trabalhamos com pedido automático com objetivo de termos a quantidade de 
produto certo na loja, orientamos aos funcionários a maneira correta de 
armazenamento, evitando danificar os produtos, a exposição na loja também 
é estruturada para que não ocorra problemas, temos segurança espalhados 
na loja, sistema de vigilância de CFTV, facilitando e acompanhando 
movimentos estranhos ou comportamentos estranhos, e anúncio em loja 
alertando o cliente para não comer dentro de loja (Encarregado C – Grupo 
Empresarial Gama) 
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Diante das respostas das áreas e seguindo a literatura estudada, percebe-se que os 

dados obtidos com as perdas do grupo empresarial Gama estão acima da média do 

que foi verificado pela ABRAS (2018) referente ao período de 2017, quando a média 

de perdas do segmento ficou em 2,28%. No grupo Beta esse índice atingiu 1,8% do 

faturamento. Estima-se que grande parte das vendas ocorra na primeira quinzena do 

mês, quando o poder de compra se torna mais presente. O índice de perdas está 

acima da média nacional, por alguns motivos: o programa de prevenção de perdas 

está ainda na fase inicial; no açougue a carne é fracionada, ocasionando perdas 

financeiras, o volume de carne comercializada com embalagem é ainda pouco 

representativo, por causa do público atendido e cultura da empresa. A seção de 

hortifrúti da empresa Gama esse processo é favorecido, pois possui um CD dentro 

das Centrais Estaduais de Abastecimento (CEASA) de Minas Gerais, traduzindo-se 

em produtos frescos e novos para as lojas. 

 

Veja-se a ponderação, por parte da diretoria, quanto ao perfil de profissional com 

conhecimento em perdas: 

 

Temos pessoas nas lojas que alimentam nosso sistema informando os 
produtos que geram perda, lançando no sistema para que possamos 
acompanhar o volume destes lançamentos. Não temos um profissional 
qualificado para este tipo de controle, apenas orientamos a equipe como deve 
proceder no manuseio dos produtos, utilizando a ferramenta adequada para 
movimentação dos produtos. Normalmente temos conhecimento da perda na 
realização dos inventários. Temos uma estrutura proteção patrimonial que 
ajuda muito no processo para redução das perdas (Diretor do Grupo 
Empresarial Gama). 

 

As respostas seguintes referem-se aos aspectos da apuração de resultado que 

foram percebidos por grupo de entrevistados que englobam gerentes dos níveis 

tático. Tais resultados são sempre da visão de faturamento da empresa e 

lançamento de perdas. O entendimento dos entrevistados de nível tático foi: 

 

A apuração de resultado da loja é acompanhada pelo resultado de 
faturamento, comparado com outras lojas, sabemos que quanto maior a loja 
maior o faturamento que devemos ter. Assim temos relatório que mostram os 
produtos mais vendidos, de margem, posicionamento de preços, produtos 
com baixo giro. Estes relatórios comerciais facilitam muito nosso trabalho 
direcionando para as melhores ações (Gerente de Loja A – Grupo 
Empresarial Gama). 
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O foco dos nossos relatórios está muito voltado para resultado comercial, com 
produtos malposicionados em loja, número de inventário, índice de produtos 
lançados na perda, como também o faturamento perdido, relatório de 
cumprimento do checklist, como também produtos sem giro, alteração da 
precificação (Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Gama). 
 
Os relatórios que temos hoje ajudam a gerar um desempenho melhor no 
faturamento da loja, se os itens lançados em perdas estão focados em um só 
produto, melhorias na exposição para melhorar as vendas de produtos com 
baixa rotatividade, relatório de margem, de rentabilidade, de lucratividade, 
direcionando para ações pontuais. Trabalhamos muito a qualidade dos 
produtos com preço justo (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Gama). 

 

Diante das respostas, verifica-se que o grupo empresarial Gama têm como 

preocupação os relatórios voltados para vendas e também indicadores de inventário. 

Importante ressaltar a preocupação dos gestores de lojas com a precificação nas 

gôndolas e a preocupação para que a loja esteja abastecida, sem ruptura.  

 

Infere-se que o grupo Gama não tem controle sobre onde ocorrem as perdas, se o 

volume maior é no estoque ou na loja. O estoque é o departamento onde ocorrem 

perdas não visíveis muitas vezes aos “olhos” dos gestores, tanto em volume como 

em valor. As quebras geralmente se deram por imperícia dos colaboradores, na 

maioria produtos danificados durante o abastecimento dos estoques. Aiello et al. 

(2015) e Koester (2014) também acreditam que a importância da gestão de estoque 

de maneira adequada como manuseio e armazenamento minimiza o impacto das 

perdas 

 

O entendimento entre os respondentes de nível tático é de que há mudanças no 

nível de comprometimento dos funcionários, tendo como percepção as seguintes 

respostas: 

 

Hoje, o nível de comprometimento dos funcionários está diretamente voltado 
por um forte desejo de permanecer na empresa, devido à grande quantidade 
de desempregados existentes no mercado. Agora temos uma lata 
rotatividade, levando em consideração o perfil do funcionário atrelado a 
função. Sabem que para que tenham oportunidade precisam se destacar em 
disciplina, comprometimento e relacionamento com a equipe. (Gerente de 
Loja A – Grupo Empresarial Gama) 
 

Tenho uma equipe, na minha loja empenhada, que costuma cumprir com tudo 
que é solicitado, são orientados a executarem as tarefas para que possamos 
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obter os melhores resultados. É possível perceber que as pessoas que tem 
família são mais preocupadas, e querem aprender mais. Sabe, que estamos 
vivendo um cenário que tem muita oferta de mão de obra. (Gerente de Loja B 
– Grupo Empresarial Gama) 
 
Tenho muitos funcionários muito comprometidos, como também disciplinados, 
aguardando uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. Em sua 
maioria sabe, que o resultado da loja, gera oportunidades em outras lojas, 
mas, muitos não têm paciência para aguardar esta oportunidade e saem. O 
que parece que gera este comprometimento é o nível de desemprego que 
afeta nosso país. (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Gama) 

 

Quanto às respostas a respeito do comprometimento dos colaboradores do grupo 

Gama mencionaram que podem evidenciar alguns pontos considerados importantes: 

a crise econômica, comprometimento, comportamento. Hoje não conseguem 

apreender se o comprometimento e o envolvimento são do profissional ou oriundos 

da crise de desemprego gerada no país. Com isso, existe o receio de perder o 

emprego. Outro ponto de destaque foi o comprometimento, já que quem tem família 

e filhos tem mais preocupação em poder fazer além do esperado. Em relação ao 

comportamento, a manifestação dos respondentes do grupo Gama tem mesma linha 

de raciocínio, de que há comportamentos alternativos na equipe, mas nada que 

atrapalhe o desempenho ou resultado final. 

 

A resposta seguinte, colhida de depoimento de respondente do nível tático, mostra 

que não existe uma área de prevenção de perdas em cada loja, como também a 

diretoria que monitora esses números: 

 

Temos pessoas responsáveis pela segurança patrimonial, que faz o 
lançamento das perdas encontradas nas lojas, onde toda a equipe tem 
ciência do monitoramento dos processos, fazendo um trabalho de atenção ao 
layout de loja e exposição de mercadorias, não existe especificamente um 
departamento voltado para isso. (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial 
Gama) 
 
Hoje temos pessoas responsáveis para fazer os lançamentos das perdas no 
sistema, estes números vão alimentar os relatórios das Diretoria, onde 
fazemos reuniões com os colaboradores pedindo empenho e atenção no 
monitoramento da loja, para reduzir as perdas.Existe treinamento para 
melhoria nos processos, com objetivo de ajudar no resultado da loja. A equipe 
de proteção patrimonial ajuda bastante neste processo de melhoria ...” 
(Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Gama) 
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Temos segurança em loja, monitoramento através de vídeo, como também 
ações para minimizar este impacto. Fazemos reuniões com o objetivo de 
mostrar a equipe o melhor caminho para geração de resultado, como também 
atitudes e comportamento que possam ajudar a reduzir as perdas dentro de 
loja. (Gerente de Loja C – Grupo Empresarial Gama) 

 

Os resultados obtidos no grupo empresarial Gama revelam que a área de perdas 

não possui profissionais que possam atuar dentro de loja com o objetivo de orientar 

os colaboradores, como também trabalhar o processo de reciclagem e treinamento 

desses profissionais. Na filosofia da Diretoria, para que os produtos possam ser 

vendidos eles têm que estar na loja, como também tenham qualidade a preço justo. 

A partir dessa diretriz, torna-se necessária uma área de prevenção de perdas bem 

estruturada, para que os resultados não tenham repercussão negativa. Imbert (2017) 

discorda, revelando, em estudos, que a gestão de perdas tem que existir, pois a 

partir dela se consegue resultado quanto às implicações na segurança alimentar, 

mas também o impacto econômico e social. Dessa forma, abstraiu-se um sistema de 

monitoramento de vídeo complexo e completo, visando dar apoio à segurança 

patrimonial da loja. Os autores Aiello et al. (2015) chamam a atenção para a 

prerrogativa de novas tecnologias que facilitem a localização de produtos. 

 

A resposta subsequente complementa a resposta anterior. De acordo com o 

respondente do nível estratégico, a visão dos níveis tático e operacional é a mesma. 

Quando foram indagados sobre se a prevenção de perdas hoje é um investimento 

ou uma despesa, os entrevistados assim se manifestaram: 

 

A prevenção de perdas é de grande importância para a empresa, tanto que 
investimos muito em segurança patrimonial, com objetivo de poder ter um 
monitoramento, com equipamentos de visualização, visando reduzir roubos, 
furtos, desvios, quebras, pois sabemos que este número é consolidado no 
inventário. (Diretor do Grupo Empresarial Gama). 
 
A prevenção de perdas vejo como um investimento, para que possamos 
reduzir o esforço em venda, isto conseguimos ver pelas ações da área de 
segurança patrimonial, gerando ganhos em faturamento, pois reduz furtos e 
roubos e conseguimos ofertar mais produtos desejados pelos clientes ...” 
(Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Gama) 
 

Vejo como investimento, pois reduzindo as perdas, melhora nosso 
faturamento e conseguimos melhor o desempenho da empresa. (Gerente de 
Loja B – Grupo Empresarial Gama) 
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Pelo meu entendimento, a prevenção de perdas trata-se de um investimento, 
que auxilia muito a geração de resultado financeiro, reduzindo o esforço para 
chegarmos ao resultado colocado como meta a ser atingida, reduzindo o risco 
para a empresa e também a empregabilidade dos funcionários. (Gerente de 
Loja C – Grupo Empresarial Gama) 

 

Os resultados obtidos demonstram claramente que o grupo Gama consegue mostrar 

de maneira ainda não formal, por meio de ações, resultados e relatórios, que a 

citação feita pelo diretor: “[...] a prevenção de perdas é de grande importância para a 

empresa, tanto que investimos muito em segurança patrimonial [...]” está ainda 

pouco trabalhada na empresa. Nela o processo de ações de melhoria ainda é mais 

reativo que preventivo e a busca por melhores práticas ainda é muito isolada, 

fazendo com que o volume de vendas, com o poder de compra, possa não gerar 

impacto tão negativo aos olhos da empresa. Imbert (2017) acentua a prerrogativa da 

existência da gestão de perdas como primordial na segurança alimentar, mas os 

custos atrelados aos impactos econômicos e ambientais estão diretamente voltados 

para a falta de consumo e comportamentos que ocorre no final da cadeia de 

abastecimento alimentar. Os respondentes do nível tático exemplificam com 

respostas como acontece a avaliação do resultado apresentado pela equipe, como 

também as consequências geradas pela falta de resultado financeiro e se existem 

incentivos para estimular o alcance dos resultados: 

 

Temos um sistema que gera relatórios com diversas análises como dados de 
faturamento, como margem, como também itens com maior venda, como 
também produtos com maior índice de perda. Acompanhamos de perto os 
resultados, para que possamos conseguir atingir o resultado de faturamento, 
para que isso possa ocorrer de maneira assertiva tratamos nossos 
fornecedores com muito respeito, sem atrasar pagamentos, pois através deles 
conseguimos melhores preços. Informamos à nossa equipe que o resultado 
favorece a implementação de benefícios para toda a empresa. Através dos 
nossos fornecedores temos campanhas pontuais para a equipe comercial 
(Diretor do Grupo Empresarial Gama). 
 
Somos avaliados frequentemente através de relatórios, onde aparece o 
resultado de faturamento de loja, como resultado de produtos com maior 
quebra, furto, roubo, com reuniões frequente para acerto dos processos 
(Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Gama). 
 
A empresa trabalha muito com reuniões com supervisores de loja, gerência 
informando quais são os principais problemas, avaliando o procedimento 
adotado dentro de loja, aprimorando os processos operacionais, como 
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também monitorando as ações que temos para atingimento do faturamento 
(Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Gama). 
  
O processo de avaliação é feito mediante aquilo que recebemos como 
treinamento, como também através do comportamento e comprometimento 
com as tarefas solicitadas. Feita uma comparação com outras lojas 
informando as melhores práticas. A empresa deixa muito claro que só 
podemos ter mais benefícios se atingirmos o resultado (Gerente de Loja C – 
Grupo Empresarial Gama). 

 

O entendimento entre os respondentes de níveis estratégico, tático e operacional se 

equipara à percepção difundida pelos respondentes, na afirmativa de que o sistema 

de controle gerencial tem relevância para a redução de perdas e para melhoria no 

desempenho financeiro, ajudando a gerar valor para a organização, conforme se 

observa das seguintes falas: 

 
Acredito que o controle gerencial é uma poderosa ferramenta, que direciona, 
potencializa, estrutura, para atingir os objetivos do dia a dia, onde o processo 
operacional e gerencial traduz o sucesso na redução de perdas, como robô, 
quebra, erros administrativos e desvios de percurso, através deste processo 
conseguimos atender de forma diferenciada ao público de outras classes que 
agora estão frequentando nossa rede (Diretor do Grupo Empresarial Gama). 
 
O sistema de controle gerencial que nos orienta qual caminho devemos seguir 
para melhorar nosso resultado, como também corrigir nossas ações, 
reduzindo nossas perdas (Gerente de Loja A – Grupo Empresarial Gama). 
 
Não tenho dúvida, vejo isso no dia a dia através dos relatórios gerenciais que 
são gerados pela empresa, fazendo com que possamos conseguir chegar no 
objetivo traçado como meta, reduzindo esforços e controlando desperdícios 
(Gerente de Loja B – Grupo Empresarial Gama). 
  
É muito importante sim, pois através do controle gerencial favorece as 
decisões, como também orientação da equipe, focando naquilo que 
precisamos focar sem perder tempo com outras coisas de loja (Gerente de 
Loja C – Grupo Empresarial Gama). 
 
Sim, muito importante para orientar o que devemos fazer (Encarregado Setor 
da Loja A – Grupo Empresarial Gama). 
 

Sim. Tenho certeza que este controle facilita e muito nosso trabalho 
(Encarregado Setor da Loja B – Grupo Empresarial Gama). 
 
Sim, ajuda trabalhar nosso resultado, como também orientar o que devemos 
melhorar e trabalhar melhor (Encarregado C – Grupo Empresarial Gama). 
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O conjunto dos resultados permitiu verificar que os grupo empresarial Gama possui 

estratégia bem definida, tendo a mesma percepção para os níveis tático e 

operacional. A diretoria tem em mente que a área de Gestão de Perdas e Segurança 

Patrimonial é um investimento para geração de resultados, como também processo 

de monitoramento para que não ocorram perdas financeiras que possam gerar 

impactos na gestão da empresa. Para Holweg et al. (2015), os gerentes têm que ter 

uma visão tripla com foco em rentabilidade, responsabilidade social e ambiental. 

 

No tocante a incentivos aos funcionários, o grupo empresarial Gama não têm esse 

conceito, pois acreditam que já remuneram a equipe para realizar as tarefas do dia a 

dia.  Avaliando um diferencial competitivo apresentado pelo grupo Gama trata-se de 

comercialização de produtos de qualidade, com preço justo. Seu diferencial na 

concepção é ter o menor preço entre os itens básicos, com lojas mais bem 

montadas, visando atender às classes A e B, também, que passaram a frequentar 

algumas lojas perto da zona sul. Seu planejamento não é montar lojas na zona sul, 

mas sim em locais próximos, devido ao objetivo principal - atender às classes C, D e 

E. 

 

O processo de comunicação acontece por diversos meios de comunicação, sendo 

que o sistema de controle existente na empresa atende, a princípio, às áreas 

comercial, financeira, logística e de estoque. Isso é possível perceber no grupo 

empresarial Gama, além disso, possui áreas muito bem direcionadas para controle e 

embasamento para tomada de decisão assertiva. Koester (2014) concorda e mostra 

que o comerciante deve propor um método para que possa ser mais eficiente. 

 

No caso do grupo empresarial Gama, não existe uma área de prevenção de perdas, 

a organização tem foco muito forte na área de segurança patrimonial, onde ocorre o 

monitoramento das lojas a partir de segurança, Circuito Fechado de Televisão 

(CFTV) e câmeras, zelando pelos produtos e segurança dos funcionários da rede. Já 

a área de perdas, por não haver um sistema formalizado no mercado, os controles 

são feitos em planilhas de Excel. Imbert (2017) contradiz e ressalta a gestão de 

perdas para resultados financeiros, ambientais e de segurança alimentar no grupo.  
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Diante das conclusões dos respondentes do grupo Gama, onde o diferencial é um 

sistema robusto de venda informatizada, com controle de compras de produtos, de 

precificação e margem, contudo, como existe grande volume de vendas, ainda não 

atentaram para a importância de um controle criterioso das perdas. Aiello et al. 

(2015) propõem um sistema fortemente automatizado de loja e depósito, facilitando, 

assim, a tomada de decisão quanto aos produtos e prevenção de perdas. 

 

Avaliando o cenário encontrado pelos respondentes, como também a operação de 

loja, percebeu-se a importância gerada pelos funcionários do grupo Gama quanto a 

vendas, exposição e principalmente reposição. A área de segurança patrimonial teve 

muito destaque na empresa, mas não existe formalizada uma área de prevenção de 

perdas, devido à cultura do sócio fundador.  No conjunto de resultados nota-se que a 

área de prevenção de perdas do grupo está sendo estruturada, que os funcionários 

conseguem perceber a importância de gerar resultado diante da alta competitividade 

e que as margens são cada vez menores. Em geral, também foi evidenciado pelos 

respondentes que, dada a competitividade do segmento supermercadista, o SCCG é 

um fator de relevância estratégica para redução de perdas e para melhorias no 

desempenho financeiro, ajudando, ainda, a gerar valor para organização, havendo 

consenso em todas as respostas. 

 

Tabela 5  

Resumo das Informações – Grupo Empresarial Gama 
Tamanho 200 lojas 

Receita R$ 5,4 bilhões 

Funcionários 16.000 funcionários 

Atuação Belo Horizonte e interior 

Foco/ Negócios Crescimento do grupo / Clientes C, D e E 

Estratégias/Políticas Aquisição de empresas e abertura de lojas / Preço mais baixo 

Processos/ Sistemas Formal / Sistema de vendas, estoque e compras 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.3 Discussão dos resultados e das premissas de pesquisa 

 

O conjunto dos resultados do estudo permitiu descobrir aspectos importantes sobre 

a utilização do SCCG como um sistema de controle diagnóstico, evidenciando 

indicadores como metas de produtividade e eficiência, controle do orçamento, 

controle de custos, controles de vendas, controles financeiros, controle de 

qualidades, entre outros. Esses achados corroboram a teoria proposta por Anthony e 

Govindarajan (2008), Gomes e Salas (1999) e Ferreira & Otley (2005; 2009). Neste 

estudo constatou-se a importância de o SCCG dar suporte aos processos de 

avaliação estratégica e de prevenção de controle de perdas e desperdícios. 

Adicionalmente, os resultados obtidos na pesquisa indicaram a importância de um 

sistema que vise à prevenção e ao controle de perdas, bem como à melhoria no 

desempenho e à geração de valor organizacional. Dessa forma, considerando o 

conjunto de informações provenientes das entrevistas com profissionais de 

diferentes níveis, da observação direta, da pesquisa documental e de relatos formais 

e informais, concluiu-se que as empresas analisadas já utilizam alguns aspectos do 

SCCG, de maneira formal ou informal, e que eles estão atrelados aos processos 

estratégicos e organizacionais dos grupos empresariais analisados. 

 

Ao analisar a primeira premissa de investigação da pesquisa, que era analisar se as 

empresas do segmento supermercadista avaliadas possuem estratégias de gestão, 

prevenção e controle das perdas e desperdícios, apurou-se que essas estratégias 

foram confirmadas, ainda que grupos empresariais, como Alfa não tivesse suas 

estratégias menos formalizadas e estruturadas. 

 

Na análise da segunda premissa de investigação da pesquisa, que era verificar se a 

gestão de perdas influencia nos resultados das empresas estudadas, confirmou-se o 

fato, pois um dos maiores interesses do varejo supermercadista avaliado foi reduzir 

as suas perdas e melhorar a eficiência econômico-financeira e operacional de suas 

atividades. Foi relatada na pesquisa de campo, porém, a dificuldade de reduzir as 

perdas efetivamente ou de zerá-las, situação semelhante às discussões teóricas que 

fazem alusão à dificuldade de criar canais perfeitamente coordenados com redução 

máxima de custos financeiros, conforme Chen, Chang, Huang e Liao (2006) e 

Foreman (2009). Na opinião dos entrevistados, é praticamente impossível trabalhar 
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sem perdas, por mais esforços que toda a empresa faça para que elas sejam 

diminuídas. Esses resultados estão alinhados aos achados de Filimonau e Gherbin 

(2015) e Redlingshöfer et al. (2017), que também registraram esses aspectos, 

enfatizando que o grau de perdas e desperdícios depende das políticas e incentivos 

corporativos, como também da conscientização dos consumidores. 

 

O exame da terceira premissa investigou se o SCCG contribui para a gestão, 

prevenção e controle das perdas e desperdícios, revelou de forma clara que o grupo 

empresarial Beta trabalha muito bem o SCCG, mas os demais o utilizam de forma 

menos efetiva e mais informal. Durante a entrevista, observou-se que as 

informações que chegavam até a equipe e como os processos e sistemas de 

controle eram tratadas e orientadas para a geração de resultados constituíram uma 

questão mais evidente no grupo Beta. O modelo automatizado das lojas e do 

depósito foi considerado facilitador para a redução de perdas, confirmando Aiello et 

al. (2015). Outro ponto de grande destaque foi a consciência, por parte dos 

respondentes, de que as tecnologias para controle são importantes para minimizar e 

prevenir as perdas, em consonância com Muriana (2017). Nesse sentido, os 

resultados enfatizam que a gestão de perdas é uma área responsável pela 

identificação de fatores responsáveis pelos desperdícios e quebras, assim como 

pelo controle desses fatores. 

 

A quarta premissa investigada, verificando-se em que medida as contribuições do 

SCCG refletem sobre os resultados das empresas estudadas, também acusou em 

todas elas a preocupação com aspectos do SCCG e a consciência de que esse 

sistema pode, efetivamente, contribuir para os resultados organizacionais. O modelo 

de gestão adotado nos grupos analisados permitiu perceber o papel do SCCG como 

mecanismo facilitador no processo de tomada de decisão e de formação dos 

resultados, confirmando e ampliando os achados anteriores de Lukic et al. (2014). O 

conjunto dos resultados revelou unanimidade quanto à contribuição potencial do 

SCCG para ajudar a orientar, conduzir e direcionar a empresa para resultados 

desejados, indo além dos achados de Nyberg et al. (2015), especialmente por 

enfatizar o papel do sistema de controle de diagnóstico para a renovação 

estratégica. 
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De maneira agregada, o estudo permitiu observar que os grupos que tinham um 

SCCG mais formalizado e estruturado obtiveram melhores números e mais 

facilidade em acompanhar e alcançar suas metas estratégicas. Foi confirmada 

estreita relação entre a estratégia, o SCCG e as operações, sendo esse sistema 

fundamental para permitir melhor avaliação de desempenho, potencializando 

igualmente os processos de gestão, prevenção e controle das perdas e 

desperdícios. O SCCG facilitou a integração entre o processo estratégico e 

operacional de todos os grupos empresariais, de forma mais evidente no grupo Beta 

que nos demais. Os resultados demonstraram que houve a confirmação da teoria 

sobre a utilização do SCCG como sistema de controle diagnóstico, evidenciando 

indicadores como metas de produtividade e eficiência, controle do orçamento, 

controle de custos, controles de vendas, controles financeiros, controle de 

qualidades, entre outros, corroborando as propostas de Ferreira & Otley (2005, 

2009), sendo enfatizada a importância desse sistema para a avaliação e análise 

estratégica. 

 

Os resultados descreveram o processo estratégico de gestão, prevenção e controle 

de perdas e desperdícios nas empresas estudadas. Os processos de alguns grupos 

empresariais, como a Gama, estão à frente no cenário das demais no que diz 

respeito a controle e geração de valor para o acionista, como também processo de 

inovação para os clientes. Analisando a influência da gestão de perdas sobre o 

resultado da empresa, os respondentes de todos os seus níveis estratégico, tático e 

operacional - tiveram a mesma percepção, ou seja, a gestão de perdas tem 

influência direta no resultado financeiro da empresa.  

 

Outro ponto de atenção diante do resultado na pesquisa foi analisar o papel do 

SCCG para gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios e seus reflexos 

sobre o desempenho nas empresas. Nesse ensejo, encontraram-se diferentes 

formas de controle atrelado a conceitos de gestão voltada para resultados, sendo 

que as empresas apresentam estratégias de controle bem diferentes. O grupo 

empresarial Alfa atua com um SCCG voltado para um fluxo de informação eficiente 

para geração de resultados. O grupo Beta com um SCCG voltado para um controle 

estratégico atrelado a inovação e prazer do consumo, com grau de 

profissionalização diferente da média do mercado. No caso do grupo Gama, pela 
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sua dimensão no mercado, percebeu-se a preocupação em exercer um controle 

para que o produto não falte na gôndola, sendo o processo de prevenção e controle 

de perdas ainda embrionário. Todavia, nas três empresas os respondentes, 

especialmente de níveis estratégico e tático, têm ciência da importância do SCCG 

na gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios e seus reflexos sobre o 

desempenho e geração de valor ao acionista. 

 

Como implicações gerenciais, acredita-se que as experiências ora descritas podem 

colaborar para que o SCCG possa contribuir para estratégias de gestão de grupos e 

empresas similares e que possa ser utilizado como fator diferencial para os objetivos 

dos grupos, gerando resultados mais eficientes e eficazes para as organizações.  

Espera-se, ainda, que o SCCG analisado e avaliado possa ajudar as outras 

empresas do segmento no aprimoramento de mecanismos de planejamento, 

formulação, implementação, gestão, monitoramento, avaliação e controle dos 

processos para prevenir, controlar as perdas e desperdícios, visando à melhoria no 

desempenho financeiro da empresa e na geração de valor organizacional.  

 

Essas observações feitas estão em sintonia com Nyberg et al. (2015), que ressaltam 

a possibilidade de renovação estratégica por meio da implementação de um SCCG 

de qualidade. Além disso, espera-se que os resultados ajudem outras empresas a 

atuar na prevenção e no controle de perdas e desperdícios em todas as fases da 

cadeia de suprimento, em sintonia com os estudos de Imbert (2017), com o intuito 

de avaliar atividades alternativas de tratamento de resíduos. Esses resultados 

podem permitir que as empresas varejistas tenham vantagem econômica, 

determinando, pelo exercício do controle, o tempo ideal de retirada dos produtos dos 

estoques e das gôndolas, em sintonia com as observações de Aiello et al. (2015), 

permitindo, assim, lucro mais representativo, comparado com o caso da ausência de 

tal controle e estratégia. 

 

O conhecimento sobre o assunto gestão, prevenção e controle de perdas e 

desperdícios para as empresas é ainda incipiente no âmbito estudado, conforme 

acentuado pelos respondentes do segmento supermercadista de Minas Gerais. A 

partir da pesquisa constata-se a falta de informação e de conhecimento dos 

respondentes sobre o assunto, atrelado à formação intelectual dos gestores, que faz 
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com que tomem muitas decisões sem conhecimento de causa. O mercado, nesse 

segmento, sempre foi ativo para venda, sem se preocupar com perdas, quebras e 

desperdícios. O aparecimento de inúmeros canais de vendas fez as empresas 

repensarem suas estratégias, a forma de consumo das pessoas também foi 

primordial para mudarem sua forma de agir. A dependência do uso de tecnologias 

comprovada pelos autores, Lukic et al. (2014) sublinha a melhoria de eficiência nas 

organizações e no fluxo de trabalho, produzindo impacto positivo sobre as 

quantidades registradas de desperdícios. 

 

A triangulação dos dados obtidos nas entrevistas, observações e análise de 

documentos das empresas permitiu constatar que o uso do SCCG é ainda 

incipiente, sendo que a quebra operacional foi identificada como uma fonte de 

desperdício de alimentos e perda de faturamento. Na verdade, o segmento tem 

interesse em reduzir as quebras e, para isso, emprega esforços individuais e 

conjuntos (com os fornecedores) para atingir esse resultado. Todavia, dificilmente o 

varejo supermercadista e os fornecedores conseguirão zerar as perdas, pois têm 

dificuldade em precisar a demanda e porque os alimentos estão sujeitos a danos de 

naturezas diversas. Os respondentes explicaram que esse padrão de atividade do 

varejo pode ser considerado incoerente com demandas sustentáveis, acentuando 

que o varejo tem também interesse social na redução do desperdício. Os canais 

reversos e de ciclo fechado foram citados como mecanismos para melhorar o 

desempenho sustentável de um canal de distribuição e, nesse caso, considerados 

centrais para reduzir o desperdício. Nesse sentido, os respondentes sinalizaram 

que, para resolver os problemas de desperdícios de alimentos, é preciso 

comunicação e cooperação de todas as partes interessadas, seguindo os 

ensinamentos de Ghosh et al. (2016) e Packer (2017). 

 

O lado social da pesquisa tem destaque, pois se não houver mudança de 

comportamento nos hábitos das pessoas, com a consciência do consumidor e 

colaboradores, com melhoria de políticas corporativas, na relação de fornecedores, 

contemplando uma gestão eficaz de perdas e desperdícios, segundo ensinamentos 

de Filimonau e Gherbin (2015), e caso as perdas e desperdícios continuem nessa 

escala, haverá falta de alimento para população em pouco tempo. A mudança de 
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hábito é fundamental para que ocorra resultado positivo em toda a cadeia de 

suprimentos, sendo o segmento supermercadista responsável por todo o ciclo. 

 

Diante das respostas do nível estratégico das empresas supermercadistas, a 

informação e o conhecimento atrelados à consciência do consumidor, juntamente 

com os aspectos socioculturais, desempenham papel único para melhoria dos 

resultados financeiros, seguindo os ensinamentos de Packer (2017). O papel das 

informações gera conhecimento aos colaboradores e/ou fornecedores criando uma 

consciência ecológica, diante de um cenário sustentável, contribuindo para 

melhorias no desempenho financeiro. Segundo a pesquisa da AMIS (2018), os itens 

mais roubados possuem algumas características, como: serem pequenos e fáceis 

de esconder, pertencerem a uma marca famosa ou serem um item que esteja na 

moda. Os itens relatados como mais furtados entre todos os segmentos do varejo 

são: alimentos, bebidas alcoólicas, goma de mascar, cosméticos, lâminas de 

barbear, bijuterias e acessórios, artigos eletrônicos pequenos e roupas femininas. 

 

Complementarmente, é possível afirmar que a quebra operacional identificada na 

observação direta nas lojas de supermercados não produz somente perdas 

financeiras para o varejo supermercadista ou fornecedores, mas também produz 

desperdício, ou seja, produtos que consumiram recursos para serem produzidos e 

que vão parar no lixo, sem qualquer tipo de aproveitamento. Os principais motivos 

identificados foram: danos na embalagem ou no produto por armazenamento 

incorreto, manuseio do consumidor e transporte no interior da loja, proximidade da 

data de vencimento e data de vencimento expirada. 

 

Os resultados desta pesquisa evocam estudos fora do Brasil, que intensificam cada 

vez mais a preocupação com a redução de perdas na cadeia de suprimentos, sendo 

muito útil para os gestores do segmento supermercadista, destacando a importância 

da tecnologia para controle, de controle para estratégias visando ao atingimento de 

resultados, supervisão contínua para monitoramento de resultados, utilização de 

embalagens adequadas para conservação dos produtos e alimentos, o papel da 

logística e a avaliação de desempenho tanto dos colaboradores quanto das áreas 

envolvidas no processo. Beretta et al. (2012), Ghosh et al. (2016) e Lukic et al. 

(2014) são alguns dos autores que dão destaque aos temas citados anteriormente. 
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Tabela 6  

Resumo dos aspectos do SCCG apara grupos empresarias Alfa, Beta e Gama 
Potencializa a implementação estratégica 

Importante para prevenção de perdas e gestão de perdas e desperdícios 

Contribui com melhoria nos processos para redução das perdas e desperdícios 

Auxilia na melhoria de resultados e desempenho financeiro 

Importante para direcionamento na tomada de decisões 

Facilita a integração das áreas do grupo empresarial 

Sistema de controle diagnóstico, evidenciando diversos indicadores 

Contribui para resultados organizacionais 

Suporte aos processos de avaliação estratégica e prevenção de controle de perdas 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em conjunto, os resultados encontrados ampliaram o arcabouço teórico-empírico 

acerca do tema e estimularam novas discussões em torno da contribuição do SCCG 

para estratégias de gestão, prevenção e controle de perdas e desperdícios, 

indicando que o mesmo pode trazer melhorisa nos resultados organizacionais com 

reflexos no desempenho e na geração de valor organizacional em empresas do 

segmento supermercadista. Nesse sentido, percebeu-se que o SCCG é uma 

ferramenta que pode contribuir de fato, para a gestão, a prevenção e o controle das 

perdas e desperdícios, auxiliando os gestores nas suas decisões, assegurando uma 

gestão efetiva voltada para a redução de gastos e para a geração de melhorias no 

desempenho financeiro e organizacional. 
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5 Considerações Finais 

 

A pressão competitiva no mundo dos negócios vem exigindo dos administradores 

mais esforços e ações que possam facilitar e potencializar o alcance de objetivos e 

resultados organizacionais. Mais que isso, ela tem exigido estratégias inovadoras 

que estabeleçam diferenciais mercadológicos e promovam a manutenção e melhoria 

nas posições competitivas das empresas, com foco em gestão, prevenção e controle 

de perdas e desperdícios. A vantagem competitiva pode advir da capacidade da 

empresa em produzir com custos mais baixos ou de estabelecer diferenciais sobre a 

concorrência, destacando-a aos olhos dos clientes e, consequentemente, operando 

com preços mais altos.  

 

O cenário atual competitivo mundial requer das organizações capacidade de 

identificar oportunidades, visando obter vantagens competitivas sustentáveis, além 

de readequar estruturas organizacionais e os processos de negócio da empresa. 

Diante disso, elas procuram definir e adequar sua estrutura organizacional, com 

sistema de controle gerencial eficiente, na tentativa de usar seus recursos e 

capacidades para maximizar resultados e serem mais competitivas, adotando 

planejamento estratégico que vise reduzir as perdas e melhore o desempenho 

organizacional. Especialmente nos últimos anos, a gestão de perdas, desperdícios e 

sustentabilidade está se fortalecendo nos mercados em nível global. 

 

A despeito da importância e atualidade do tema, ainda há lacunas sobre o papel do 

SCCG como instrumento que potencialize a implementação das estratégias de 

gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios, promovendo melhorias no 

desempenho e geração de valor no varejo supermercadista, sendo esta uma 

questão que ainda está por ser analisada em profundidade, especialmente na 

realidade brasileira.  

 

Reconhecendo e explorando a lacuna de investigação, o objetivo da pesquisa 

descrita nesta dissertação foi analisar as contribuições do SCCG para as estratégias 

de gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios e os reflexos desse 

sistema sobre os resultados de empresas do varejo supermercadista de Minas 

Gerais. 
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Os resultados do estudo confirmaram a importância do SCCG para a organização, 

para a estratégia de gestão, prevenção e controle de perdas e desperdícios nas 

empresas do varejo supermercadista de Minas Gerais analisadas. Inicialmente, foi 

verificado no grupo empresarial Alfa, o direcionamento das estratégias desenhadas 

atreladas ao sistema de controle existente, existindo um planejamento voltado para 

a informação, cuja comunicação era o fator preponderante para que os objetivos 

pudessem ser alcançados. Detectou-se também um sistema de controle de estoque 

e loja automatizado, com implantação de equipamentos de loja e estoque voltados 

para a redução de perdas, como também confinamento de produtos de alto valor 

agregado. O sistema de perdas ainda está em processo de formação, mas com a 

preocupação destacada pelo grupo Alfa. O perfil dos colaboradores foi um fator de 

atenção, pelas inúmeras tarefas atreladas a resultado financeiro a ser alcançado, 

porém com comprometimento acima do esperado devido à recessão apresentada no 

cenário econômico. Todos os respondentes manifestaram ciência da importância da 

gestão, prevenção de perdas e desperdícios e reconhecem que isso ajuda no 

crescimento financeiro da organização, agregando valor organizacional. 

 

No caso do grupo empresarial Beta, percebeu-se que há uma estrutura de controle 

estratégica bem mais consolidada que o grupo Alfa. Os controles apresentados 

ajudam no atingimento dos objetivos traçados, o planejamento estratégico é voltado 

para a satisfação do cliente e o número de funcionários por metro quadrado é quatro 

vezes maior que do grupo Alfa, além de sistema todo automatizado, sem 

confinamento de mercadorias. A metodologia de confinamento inibe o cliente de ter 

percepção de compra do produto, pela dificuldade de poder ter acesso. Diante disso, 

o grupo empresarial Beta trabalha muito o prazer de compras do cliente, com 

produtos diferenciados do mercado, público de classe A, B. Os funcionários 

entrevistados demonstraram comprometimento com a empresa, com conhecimento 

dos procesos e uniformizados. O grupo empresarial dispõe de manobrista para 

estacionar o veículo das pessoas que vão ao supermercado, evitando, assim, 

desgaste de espera. A área de gestão, prevenção de perdas e desperdícios 

possuem moldes bem mais delineados que o grupo Alfa, sendo que todos os 

respondentes também têm ciência da importância da área de gestão de perdas para 

o resultado financeiro da empresa. Existe avaliação dos colaboradores, 

diferentemente da empresa Alfa. 
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No terceiro estudo de caso – grupo empresarial Gama, os controles existentes são 

todos eles voltados para vendas. A preocupação dos gestores estava focado em não 

faltar produto na gôndola. Ele entende que o controle é fator preponderante para a 

estratégia da empresa. Diante da quantidade de lojas e do perfil dos produtos 

ofertados, tendo cerca de 30 produtos de marca própria, o perfil de seus clientes 

está voltado para a periferia, o que para ele é motivo de orgulho. Os funcionários 

têm características e perfil operacional, com diferenciação apenas no plano 

estratégico. A área de gestão de perdas é ainda muito incipiente perante a estrutura 

organizacional, tendo sido observado um índice de perdas alto diante da média de 

2,3% registrada pela AMIS. 

 

O conjunto dos resultados da pesquisa revelou ser possível descrever e discutir o 

processo estratégico de gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios nas 

empresas do segmento supermercadista avaliadas, levando ao cumprimento do 

primeiro objetivo específico. Nesse sentido, encontraram estratégias e controles 

diferenciados voltados para meta, visão e valores de cada empresa. Os resultados 

permitiram concluir que a gestão de cada empresa está atrelada ao perfil de cada 

acionista e ao perfil estratégico de cada objetivo traçado, não deixando de lado a 

essência da empresa. 

 

A análise da literatura pertinente permitiu analisar a influência da gestão de perdas 

sobre os resultados das empresas estudadas, conduzindo para cumprir o segundo 

objetivo específico. Nesse sentido, percebeu-se que as empresas com áreas, fluxo e 

procedimentos de gestão de perdas mais avançadas conseguem ter melhor 

desempenho financeiro. O grupo Beta, em particular, foi identificado como possuindo 

ações mais direcionadas, atingindo resultados de forma mais eficiente e focando 

processos e estratégias inovadoras, por apresentar um conjunto de procedimentos e 

um processo de formação de pessoal mais bem trabalhado que os outros grupos – 

concernentes a estratégias de gestão, prevenção e controle de perdas e 

desperdícios. 

 

Analisando-se o terceiro objetivo específico da pesquisa, constatou-se potenciais 

contribuições do SCCG para a gestão, prevenção e controle das perdas e 

desperdícios e os reflexos desse sistema sobre os resultados das empresas 
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avaliadas. Inferiu-se que o SCCG contribui para a gestão, prevenção e controle de 

perdas e desperdícios, exercendo papel fundamental para o resultado financeiro da 

empresa. Nos três casos analisados, percebeu-se que os procedimentos adotados 

para a área vêm se aprimorando a cada dia, com implementação de automação nos 

processos, identificação de melhores fornecedores, trabalhando o conhecimento e 

informação em toda a cadeia e identificando os principais ofensores de resultado. 

Diante disso, o SCCG vem sendo percebido como um meio de consolidar as ações 

estratégicas dessas empresas, objetivando melhor desempenho financeiro. O 

estudo realizado deixou clara a importância do SCCG existente, visando ter controle 

dos processos, como também direcionar ações para fatores considerados críticos. 

 

Os grupos empresariais como Beta e Gama estudadas recorreu a estratégias 

corporativas para fazerem frente ao aumento das pressões competitivas, gerarem 

inovações, reduzirem custos ou proporcionarem acesso a mercados, insumos, 

recursos financeiros e tecnologias. Outro ponto identificado foi o esforço para gerar 

incrementos de receitas, melhorias nos resultados e mais capacidade de 

investimentos, como também aumentar a diversificação de atividades, a visibilidade 

(marketing/propaganda), a participação de mercado e, consequentemente, a 

geração de valor para os acionistas. Nesses aspectos, a importância do SCCG foi 

ressaltada, ao lado da necessidade de mais investimentos para que esse sistema 

possa estar funcionando de forma mais plena nas organizações. Ainda assim, os 

resultados confirmam o previsto na literatura internacional consultada, referenciando 

que o controle se faz necessário para o desenho das estratégias, minimizando o 

desperdício e as perdas geradas nas empresas e em suas cadeias de suprimentos. 

Em especial, se observou que o controle da gestão de perdas e desperdícios traz 

benefícios econômicos, ecológicos e sociais para varejistas, fornecedores, indústrias 

e consumidores, tendo grande relevância na obtenção de resultados financeiros 

para as partes envolvidas, realçando também o bom planejamento atrelado à 

informação e ao conhecimento das partes envolvidas. Outra grande preocupação 

ressaltada nos estudos internacionais foi com a reutilização dos alimentos perdidos, 

sendo utilizados como matéria-prima para a produção. A partir da análise dos 

resultados, percebeu-se que já há consciência do debate sobre o tema entre os 

respondentes, mas, por outro lado, ações práticas mais efetivas ainda carecem de 

ser implementadas. Esse ponto gerou certo contraste com o atual cenário de crise 
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econômica e política que assola o Brasil, especialmente em função da ausência de 

boas práticas na prevenção, controle de perdas e desperdícios. 

 

Foi percebido que a área de gestão, prevenção e controle de perdas e desperdícios 

exerce grande influência nas atividades operacionais no segmento supermercadista, 

existindo preocupação quanto ao entendimento e direcionamento das atividades na 

visão dos respondentes dos três níveis hierárquicos em todas as empresas 

pesquisadas. A atuação da área de prevenção ou gestão de perdas contribui 

diretamente para o resultado financeiro do supermercado, como também em todos 

os processos organizacionais, na medida em que se encontra mais estruturada e 

formalizada. A análise realizada nas empresas estudadas possibilitou identificar um 

conjunto de práticas destinadas à prevenção de perdas no segmento estudado, 

atrelado a um conjunto de ações que pudessem se desdobrar em planos de ações 

para atender a resultados de curto prazo. 

 

Por mais que o estudo de caso seja considerado um método aderente a uma 

pesquisa de Ciência Social, como é o caso desta dissertação, é importante que o 

pesquisador esteja consciente das fraquezas e limitações inerentes a esse método. 

A limitação mais importante nesta pesquisa, em conformidade com Berto e Nakano 

(1999), culminou exatamente no fato de ela ter sido elaborada a partir de dados 

decorrentes de estudo exploratório aplicado a várias empresas, estando, portanto, 

sujeita a análises do fenômeno dentro da subjetividade do pesquisador. E este 

obteve resultados particularizados que possibilitaram conseguir, no máximo, a 

comparação dos casos. 

 

Partindo de uma base pouco generalizada, com detalhes de múltiplos casos, o 

pesquisador procurou atuar de maneira isenta da subjetividade ao fazer a 

observação direta. Objetivou a evidenciação na gestão de perdas, a partir de 

aspectos de controle estratégicos decorrentes da falta de ferramentas para traduzir 

resultados. Por outro lado, o detalhamento dos dados precisou ser disponibilizado 

para permitir que esta análise fosse um fator que ratificasse a escolha de multicasos. 

Isso foi um dificultador, por encontrar empresas dispostas a prestar tais informações 

suficientemente detalhadas e tratar de um assunto estratégico para as empresas do 

segmento. Além disso, a falta de programas específicos de controle formal, 
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programa de gestão de perdas, comunicação de estratégias, muitas vezes, pode 

levar o pesquisador a imputar visões tendenciosas que podem influenciar a direção 

do estudo e, consequentemente, das conclusões. 

 

Outra limitação a ser destacada foi o tempo que a empresa se permite ser 

pesquisada. O fato de o pesquisador não ser funcionário da organização foi um 

limitador, pois inserir na rotina diária dos colaboradores da empresa a solicitação 

para levantamento de dados, entrevista, observação direta foi, em grande medida, 

difícil e levou a reduzir o tempo da entrevista, como também conduziu o entrevistado 

a ponderar as respostas. Caso houvesse mais tempo disponível, essa condição teria 

permitido mais dedicação, de modo a realizar alguns ajustes que poderiam 

potencializar os resultados da pesquisa ou permitir mais aprofundamento. Enfim, se 

fosse dado ao pesquisador mais liberdade, teria sido possível observar fatores de 

gestão de perdas na empresa, do SCCG, inerentes à cultura e à comunicação, entre 

as esferas administrativas superiores. 

 

No entanto, foram criadas condições para favorecer a confirmação dos achados e as 

informações foram confrontadas de maneira a complementar a análise dos dados. 

Os achados da pesquisa afetos a cada um dos objetivos específicos foram 

desmembrados em tópicos e cotejados com a teoria, de forma a obter uma resposta 

de confirmação, contradição ou complementação. Isso é definido por Decrop (2004) 

como triangulação, ou seja, o ato de olhar um fenômeno ou questão de pesquisa, 

partindo de mais de uma fonte de dados e pontos de vistas vindos de diferentes 

ângulos e utilizá-los para corroborar, elaborar ou iluminar o problema da pesquisa, 

limitando os vieses pessoais e metodológicos e aumentando a generalização de um 

estudo. 

 

Finalmente, buscou-se confrontar os resultados obtidos com os principais resultados 

teóricos e empíricos anteriores (validade externa), visando confirmar, complementar 

ou contradizê-los e colaborar com a geração de novos conhecimentos sobre o tema. 

Nesse sentido, foram seguidos os procedimentos sugeridos por Jordão et al. (2009) 

para análise de dados, de forma que a pesquisa tenha incluídos os níveis possíveis 

de análise, proporcionando informação relevante e consistente, teoricamente 

fundamentada e que esteja dentro do âmbito do estudo. 
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Tendo em vista as limitações inerentes a um múltiplo estudo de caso como análise 

do fenômeno com três amostras, reduzido tempo de investigação e análise baseada 

em dados qualitativos, buscou-se aumentar a validação interna e externa dos 

achados da pesquisa, com o intuito de dar mais riqueza de detalhes às inter-

relações existentes entre as variáveis analisadas na pesquisa, sobretudo explorando 

as contribuições possíveis de serem investigadas quanto ao uso do SCCG das 

empresas. Para isso, utilizou-se a triangulação metodológica que resultou na 

possibilidade de análise de dados obtidos de fontes distintas. Ainda assim, na 

certeza de que muitas possibilidades se abrem para investigar as estratégias de 

gestão, prevenção e controle de perdas e desperdícios em empresas de diferentes 

setores da economia, além do segmento supermercadista, acredita-se que novos 

estudos possam ser feitos nesses outros setores, ou envolvendo toda a cadeia de 

suprimentos do segmento supermercadista, replicando-se a metodologia ora 

aplicada em mais de uma empresa ao longo da cadeia de valor. No caso deste 

estudo, o escopo não abrangeu a análise ao longo da cadeia, devido a limitações de 

tempo e de acesso. A expectativa, nesse caso, seria partilhar conhecimento entre as 

empresas e obter oportunidades de desenvolvimento de tarefas em conjunto que 

possam de alguma maneira contribuir para a estratégia de gestão de perdas de 

forma sistêmica e não somente em determinada empresa.  

 

Entre as implicações gerenciais, espera-se que outras empresas possam se valer da 

experiência descrita neste estudo para materializar conceitos de uma proposta 

estratégica de gestão, controle e prevenção de perdas e desperdícios, visando 

direcionar tomada de negociação para melhoria de resultados e geração de valor. 

 

Em síntese, com base nos achados dos três casos pesquisados, concluiu-se que as 

empresas deveriam conhecer o SCCG existente, gerindo adequada e competitiva o 

estabelecimento de políticas e diretrizes de controle voltadas para gestão, 

prevenção e controle de perdas, especialmente as do segmento investigado. Dessa 

forma, a gestão de perdas surge como um diferencial capaz de instrumentalizar 

essas empresas para melhores resultados financeiros e organizacionais, pois seus 

aspectos informacionais podem contribuir para um redesenho do SCCG no tocante à 

estratégia para melhoria de desempenho e geração de valor. Além disso, percebeu-

se que o SCCG pode ser usado para produzir informações estratégicas, financeiras 
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e organzacionais, não somente relacionadas à gestão de perdas e desperdícios, 

como também focados em outros procesos e áreas da empresa, contribuindo, 

assim, para a qualidade da tomada de decisão e para o cumprimento das 

estratégias e da missão organizacional. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Questionário aplicado aos dirigentes, gestores e analistas do 

segmento supermercadista de Minas Gerais 

 

Roteiro de entrevistas semiestruturadas utilizado para os diretores, 

superintendentes, gerentes, coordenadores e analistas. Serão feitas as seguintes 

perguntas:  

 

1. O grupo possui sistema formalizado de planejamento estratégico? Como se 

desdobra nas unidades de negócios/ lojas? 

2. O grupo possui estratégias bem definidas para alcance dos objetivos 

estratégicos? Como é feito o acompanhamento do alcance desses objetivos? 

3. O sistema de controle existente ajuda na comunicação dos objetivos e metas O 

grupo? Como? 

4. Como os gestores fazem para monitorar e controlar a realização de objetivos e 

metas estabelecidas pela matriz? 

5. O sistema de controle existente permite o alinhamento entre estratégia, 

objetivos e resultados? 

6. Vocês têm percebido diferença nos níveis de comprometimento das pessoas? 

Em caso de afirmativo, saberia dizer os motivos? 

7. O sistema de controle existente funciona como um sistema de informações e 

tomada de decisão estratégica e operacional? Como? 

8. A forma adotada para acompanhamento e controle de resultados tem ajudado 

a alcançar os objetivos? Qual a implicação para a sua área? 

9. Quais os indicadores (KPIs) de controle críticos dos principais fluxos do grupo? 

(Perdas, compras, vendas). 

10. Como é feito o controle de perdas dentro do grupo? O trabalho é reativo ou 

preventivo? 

11. Há controle eficiente das perdas no processo da cadeia de valor? Como esse 

aspecto de perdas é tratado pelo grupo? 

12. O grupo hoje consegue reduzir suas perdas a partir do sistema de controle 

existente? O sistema direciona as ações a serem tomadas? 
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13. O sistema de controle existente hoje dentro da empresa consegue direcionar a 

empresa, gerando redução nas perdas e proporcionando melhor desempenho 

financeiro? 

14. Quais as falhas que você identifica no sistema de controle gerencial da 

empresa e quais as oportunidades de melhoria frente aos problemas 

identificados? 

15. Existe análise das variações dos resultados projetados versus realizados? Com 

que frequência? Quais as ações decorrentes desses processos? 

16. O grupo tem uma área voltada para a gestão de perdas? Como o grupo 

enxerga a prevenção de perdas: despesa ou investimento? 

17. Você percebe de forma clara como é, de qual modo. Seu setor contribui para 

cumprir o planejamento estratégico? Explique, por favor. 

18. Como sua equipe de gestão de perdas é avaliada? Existe incentivo para 

alcance de resultados? 

19. Diante da necessidade de manter sua posição no mercado, quais as 

estratégias do grupo em manter um diferencial competitivo? 

20. Comente a afirmação: dada a competitividade do segmento, o sistema de 

controle gerencial tem relevância para redução das perdas e alavancagem 

financeira visando geração de valor para a organização? 

 

 

 

 

 

 

 



165 
  
Apêndice B – Tabelas 

 

Tabela 7 

Resumo dos questionários de acordo com os perfis dos correspondentes 

  Respondentes   Diretoria 
Gerentes e 

Subgerentes Encarregados 

  
  

QUESTÕES PROPOSTAS 
Superinten-

dente 
Operacional Perdas Loja 

Departamento/  
Seção 

1 
 

O grupo possui sistema formalizado de planejamento estratégico? Como se 
desdobra nas unidades de negócios / lojas? 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

  

2 

 

O grupo possui estratégias bem definidas para alcance dos objetivos 
estratégicos? Como é feito o acompanhamento do alcance desses objetivos? 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
  

3 

 

O sistema de controle existente ajuda na comunicação dos objetivos e metas do 
grupo? Como? 

  
X 

 

X 

 

X 

 
  

4 

 

Como os gestores fazem para monitorar e controlar a realização de objetivos e 
metas estabelecidas pela matriz? 

      
X 

 
  

5 

 

O sistema de controle existente permite o alinhamento entre estratégia, objetivos 
e resultados? 

  
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

6 

 

Vocês têm percebido diferença nos níveis de comprometimento das pessoas? 
Em caso afirmativo, saberia dizer os motivos? 

  
X 

 

X 

 

X 

 
  

7 

 

O sistema de controle existente funciona como um sistema de informações e 
tomada de decisão estratégica e operacional? Como? 

  
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

8 

 

A forma adotada para acompanhamento e controle de resultados tem ajudado a 
alcançar os objetivos? Qual a implicação para sua área? 

      
X 

 

X 

 

9 

 

Quais os indicadores (KPIs) de controle críticos dos principais fluxos do grupo? 
(perdas, compras, vendas) 

      
X 

 

X 

 

10 

 

Como é feito o controle de perdas dentro do grupo? O trabalho é reativo ou 
preventivo? 

  
X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Tabela 7 

Resumo dos questionários de acordo com os perfis dos correspondentes 

11 
 

Respondentes   Diretoria 
Gerentes e 

Subgerentes Encarregados 

QUESTÕES PROPOSTAS 
 Superinten-

dente 
Operacional Perdas LOJA 

Departamento/ 
Seção 

Há controle eficientes das perdas no processo da cadeia de valor? Como este 
aspecto de perdas é tratado pelo grupo? 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

  

12 
 

O grupo hoje consegue reduzir suas perdas através do sistema de controle 
existente? O sistema direciona as ações a serem tomadas? 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

  

13 
 
 

O sistema de controle existente hoje dentro do grupo consegue direcionar a 
empresa, gerando uma redução nas perdas e proporcionando um melhor 
desempenho financeiro? 

  
X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

  

14 
 

Quais as falhas que você identifica no sistema de controle gerencial do grupo e 
quais as oportunidades de melhoria frente aos problemas identificados? 

      
X 
 

  

15 
 

Existe análise das variações dos resultados projetados versus realizados? Com 
que frequência? Quais as ações decorrentes destes processos? 

  
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

16 
 

O grupo tem uma área voltada para Gestão de Perdas? Como a empresa enxerga 
a prevenção de perdas: despesa ou investimento? 

  
X 
 

X 
 

X 
 

  

17 
 

Você percebe de forma clara como é, de qual modo. Seu setor contribui para 
cumprir o planejamento estratégico? Explique por favor. 

  
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

18 
 

Como sua equipe de Gestão de Perdas é avaliada? Existe incentivo para alcance 
de resultados? 

      
X 
 

X 
 

19 
 

Diante da necessidade de manter sua posição no mercado, quais as estratégias 
do grupo em manter um diferencial competitivo? 

      X X 

20 
 
 

Comente a afirmação: Dada a competitividade do segmento, o sistema de controle 
gerencial tem relevância para redução das perdas e alavancagem financeira 
visando geração de valor para a organização? 

  
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

  Total de perguntas por respondentes 4 14 14 20 10 

Fonte: elaborada pelo autor.  
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Tabela 8 

Fonte de evidência de coleta de dados da pesquisa para terceiro objetivo específico  

Objetivo específico 3 - Analisar o papel do SCCG para gestão de perdas e seus reflexos sobre o desempenho financeiro e a geração de 
valor no setor supermercadista 

Respondentes 

A= Estratégico 

B= Tático 

C= Operacional 
Foco Marco Teórico   Perguntas Respondentes 

Descrever o grupo, os aspectos 
característicos de sua estratégia 
e seu SCCG 
 

Gomes e Salas (1995); Anthony e 
Govindarajan (2006); Aguiar, Pace e 

Frezatti (2009); Alves (2010) 

1 
 
 

 O grupo possui sistema formalizado de planejamento 
estratégico? Como se desdobra nas unidades de 
negócios / lojas? 

A e B 
 
 

Identificar as estratégias do 
grupo, se opera em 
conformidade com seu SCCG e 
se o sistema gerencial facilita na 
avaliação desempenho 

 

Gomes e Salas (1995); Horngren et al. 
(2004); Ferreira & Otley (2005); Aguiar, 

Pace e Frezatti (2009) 

2 

 

O grupo possui estratégias bem definidas para alcance 
dos objetivos estratégicos? Como é feito o 
acompanhamento do alcance desses objetivos? 

A e B 

 

Analisar os contributos do 
SCCG é facilitador na 
implementação de estratégia 

Ferreira & Otley (2005); Alves (2010) 
3 

 

O sistema de controle existente ajuda na comunicação 
dos objetivos e metas do grupo? Como? 

A e B 

 

Analisar os contributos do 
SCCG é facilitador na 
implementação de estratégia  

 

Ferreira & Otley (2005); Anthony e 
Govindarajan (2006) 

4 

 

 

Como os gestores fazem para monitorar e controlar a 
realização de objetivos e metas estabelecidas pela 
matriz? 

B 

 

 

Analisar os contributos do 
SCCG na vinculação de 
processo chave dos negócios 
com estratégias 

 

Gomes e Salas (1995); Horngren et al. 
(2004); Ferreira & Otley (2005); Aguiar, 

Pace e Frezatti (2009) 

5 

 

 

O sistema de controle existente permite o alinhamento 
entre estratégia, objetivos e resultados? 

 

A, B e C 

 

 

Identificar se a influência do 
sistema gerencial sobre os 
indivíduos 

Anthony e Govindarajan (2006, 2008); 
Govindarajan (2006) 

6 
Vocês têm percebido diferença nos níveis de 
comprometimento das pessoas? Em caso de afirmativo, 
saberia dizer os motivos? 

A, B e C 

 

 

Identificar se o sistema 
gerencial tem uma comunicação 
clara para as áreas da empresa 

 Gomes e Salas (1995); Aguiar, Pace e 
Frezatti (2009); Horngren et al. (2004); 
Anthony e Govindarajan (2006, 2008); 

Ferreira & Otley (2005); 

7 
O sistema de controle existente funciona como um 
sistema de informações e tomada de decisão estratégica 
e operacional? Como? 

A, B e C 
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Tabela 8 

Fonte de evidência de coleta de dados da pesquisa para terceiro objetivo específico - continuação 

Objetivo específico 3 - Analisar o papel do SCCG para gestão de perdas e seus reflexos sobre o desempenho financeiro e a geração de 
valor no setor supermercadista 

Respondentes 

A= Estratégico 

B= Tático 

C= Operacional 
Foco Marco Teórico   Perguntas Respondentes 

Identificar se o sistema de 
controle gerencial é um 
mecanismo de controle 
operacional, estratégico e 
melhoria continua  

 

Anthony e Govindarajan (2006, 2008); 
Govindarajan (2006) 

8 
A forma adotada para acompanhamento e controle de 
resultados tem ajudado a alcançar os objetivos? Qual a 
implicação para sua área? 

B e C 

 

 

Identificar quais são os 
componentes básicos do SCCG 
do grupo 

Ferreira & Otley (2005); Aguiar, Pace e 
Frezatti (2009); Alves (2010) 

9 
 
 

Quais os indicadores (KPIs) de controle críticos dos 
principais fluxos da empresa? (Perdas, compras, vendas) 
 

B e C 
 
 

Identificar se o grupo tem 
gestão de perdas 

 

Lapa (2010); Santos (2010); ABRAS 
(2018) 

10 

 

 

Como é feito o controle de perdas na empresa? O 
trabalho é reativo ou preventivo? 

 

A, B e C 

 

 

Identificar se o grupo tem 
controle sobre as perdas 
geradas 

Lapa (2010); Santos (2010); ABRAS 
(2018) 

11 

 

 

Há controle eficientes das perdas no processo da cadeia 
de valor? Como esse aspecto de perdas é tratado pelo 
grupo? 

A, B e C 

 

 

Avaliar o conceito relacionado a 
perdas 

 

Lapa (2010); Santos (2010); ABRAS 
(2018) 

12 

 

 

O grupo hoje consegue reduzir suas perdas a partir do 
sistema de controle existente? O sistema direciona as 
ações a serem tomadas? 

A e B 

 

 

Avaliar se o sistema de controle 
gerencial de perdas atende à 
estratégia da do grupo 

Atkinson et al. (2000); Shank & 
Govindarajan (1997), Perez et al. (2001);  

13 

 

 

O sistema de controle existente hoje no grupo consegue 
direcioná-la, gerando redução nas perdas e 
proporcionando melhor desempenho financeiro? 

A, B e C 

 

 

Confirmar se o SCCG influencia 
no comportamento dos 
individuos 

 

Gomes e Salas (1995); Aguiar, Pace e 
Frezatti (2009); Horngren et al. (2004); 

Chenhall (2003) 

14 

 

 

Quais as falhas que você identifica no sistema de 
controle gerencial do grupo e quais as oportunidades de 
melhoria frente aos problemas identificados? 

A, B e C 
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Tabela 8 

Fonte de evidência de coleta de dados da pesquisa para terceiro objetivo específico – continuação 

Objetivo específico 3 - Analisar o papel do SCCG para gestão de perdas e seus reflexos sobre o desempenho financeiro e a geração de 
valor no setor supermercadista 

Respon-dentes 

A= Estratégico 

B= Tático 

C= Operacional 
Foco Marco Teórico   Perguntas Respondentes 

Avaliar o desdobramento do 
planejamento estratégico e 
operacional 

 

Anthony e Govindarajan (2006, 2008); 
Malmi & Brow (2008) 

 

 

15 

 

 

Existe análise das variações dos resultados projetados 
versus realizados? Com que frequência? Quais as ações 
decorrentes desses processos? 

A, B e C 

 

 

Identificar a visão do grupo 
quanto às perdas geradas 

 

Lapa (2010); Santos (2010); ABRAS 
(2018) 

16 

 

 

O grupo tem uma área voltada para gestão de perdas? 
Como o grupo enxerga a prevenção de perdas: despesa 
ou investimento? 

A, B e C 

 

 
 
 
Identificar se o SCCG é 
facilitador na avaliação 
desempenho estratégico 
 

Ferreira & Otley (2005); Flamholtz (1979, 
1983, 1996); Kaplan e Norton (2004)  

 

17 
 
 

Você percebe de forma clara como é, de qual modo seu 
setor contribui para cumprir os objetivos estratégicos? 
Explique, por favor. 

A, B e C 
 
 

Confirmar o SCCG a conceitos 
relacionados ao desempenho 
operacional 

Ferreira & Otley (2005; Flamholtz (1979, 
1983, 1996) 

18 

 

Como sua equipe de gestão de perdas é avaliada? 
Existe incentivo para alcance de resultados? 

A e B 

 

Avaliar diferenciais competitivos 
e estratégias 

 

 

 

Shank & Govindarajan (1997); Magretta 
(2012);  

19 
Diante da necessidade de manter sua posição no 
mercado, quais as estratégias do grupo em manter um 
diferencial competitivo? 

A, B e C 

 

 

Avaliar se o SCCG é importante 
mecanismo para controle 
operacional e desempenho 
financeiro 

 

 

Anthony e Govindarajan (2006, 2008); 
Malmi & Brow (2008) 

 

20 

Comente a afirmação: dada a competitividade do 
segmento, o sistema de controle gerencial tem 
relevância para a redução das perdas e alavancagem 
financeira visando à geração de valor para a 
organização? 

A e B 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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	O Gerenciamento de Desempenho e Controle (Performance Management and Control – PMC) possui uma estrutura que deriva de um instrumento de pesquisa proposto por Ferreira & Otley (2006), buscando captar a estrutura de funcionamento dos SCCG. A referência...
	2.5 Síntese da plataforma de sustentação teórica
	Entre as múltiplas funções das estratégias de prevenção, gestão e controle de perdas e desperdícios está a utilização de técnicas adequadas para armazenamento de mercadorias, soluções tecnológicas, conscientização da população, importância do reaprove...
	Os temas relativos a perda, SCCG e desempenho financeiro foram apresentadas de forma próxima e estão intimamente associados. Igualmente, a utilização de tecnologias por meio de uma gestão e prevenção de perdas e desperdícios pode gerar reflexo finance...


	O capítulo anterior discorreu sobre os fundamentos teóricos que sustentam a pesquisa, revelando a linha teórica traçada, que se desenha a partir da necessidade de a empresa ser competitiva no seu mercado de atuação. Este estudo defende que empresas pe...
	Neste capítulo, são apresentados o método, a abordagem e a técnica de pesquisa que orientam o desenvolvimento do estudo, a partir do detalhamento dos procedimentos metodológicos utilizados para investigar o problema de pesquisa apresentado. Esboça-se,...
	3.1 Delineamento e perspectivas da pesquisa
	Gil (1999) define a pesquisa como um processo formal e organizado do método científico, confirmado por Demo (1991) e Minayo (1993), que defendem que a pesquisa científica é uma atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade; ...
	O principal objetivo da pesquisa definida por Gil (1999) é encontrar soluções para os problemas assinalados, por meio de utilização de procedimentos científicos. Esse autor expressa que o conhecimento só pode ser caracterizado como de natureza científ...
	Merriam (1998) estabelece que o ato de pesquisar tem o intuito de descobrir e construir novos conhecimentos e, para realizá-lo com êxito, é necessário desenhar ou projetar o caminho a ser trilhado, pois diferentes caminhos podem levar o pesquisador a ...
	Silva e Menezes (2005) afirmam que as pesquisas são classificadas de acordo com sua natureza, forma de abordagem, objetivo e procedimentos técnicos. Quanto à natureza, podem ser básicas ou aplicadas, ambas com a finalidade de gerar conhecimentos úteis...
	Esta pesquisa, do ponto de vista da natureza, caracteriza-se como aplicada, pois tem o objetivo de produzir conhecimentos concretos e práticos, voltados para o esclarecimento de problemas singulares (Silva & Menezes, 2005).
	Analisando o processo de classificação, este estudo pode ser considerado uma pesquisa exploratória, pois busca conhecer melhor as características de uma empresa, adaptando um modelo já desenvolvido, visando à aplicação no segmento supermercadista e, c...
	Sob o enfoque de procedimentos, este trabalho pode ser identificado como estudo de caso. Em conformidade com Yin (1994, p. 23), o estudo de caso “é uma forma de pesquisa empírica que visa investigar fenômenos contemporâneos, considerando o contexto re...
	Collins e Hussey (2005) estabelecem que o principal objetivo do estudo de caso é examinar amplamente determinado fenômeno, tendo como foco a compreensão da dinâmica existente, estando preparado para ser capaz de receber facilmente as sensações do cont...
	3.2 Unidade de análise
	Referindo-se à coleta de dados, o primeiro passo foi a seleção dos grupos empresariais de supermercados que estavam localizadas na região metropolitana de Belo Horizonte, com identificação no mercado e que vêm passando ao longo dos anos por um process...
	As empresas do setor varejo supermercadista passaram a investir mais em estruturas de lojas, treinamento de funcionários e pesquisa de hábitos das pessoas, a traçar estratégias de retenção dos clientes, monitorar as compras e desejos, antecipando as e...
	Quanto aos grupos empresariais buscou-se investigar três principais de casos, no setor de varejo supermercadista do estado de Minas Gerais (Alfa, Beta e Gama), com o cuidado de contemplar colaboradores de diversos cargos na empresa.
	A opção por desenvolver a pesquisa no segmento supermercadista foi norteada por três critérios. A princípio, foi relacionamento adquirido com as redes no decorrer do tempo, pelo fato de o pesquisador ter trabalhado em indústria que se relaciona com os...
	Os grupos empresariais pesquisados correspondem a redes de supermercados com grande relevância no segmento, em consonância com estudos recentes da ABRAS (2017). O grupo Alfa possui 12 lojas localizadas fora da capital, na região metropolitana de Belo ...
	Em função dos objetivos específicos da pesquisa, buscou-se descrever e discutir o processo estratégico de gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios nas empresas do segmento supermercadista estudadas. Outro ponto era indicar a influência d...
	O pesquisador solicitou aos diretores dos grupos empresariais situadas na região metropolitana de Belo Horizonte, por meio de documento formal (carta) e informal, colaboração na realização do estudo, de modo que fosse autorizada a utilização de dados ...
	3.3 Unidades de observação
	Uma vez selecionados os casos a serem estudados, procurou-se separar os respondentes dos diversos cargos da empresa, passando da Diretoria até as atividades operacionais, abrangendo níveis estratégico, tático e operacional. Os sujeitos que estão no ní...
	Os dados coletados e as informações foram trabalhadas com base em pesquisas internas e externas sobre como a empresa se organiza funcionalmente no processo estratégico e se existiria algum controle formal que pudesse orientar na tomada de decisão. Adi...
	Tabela 1
	Identificação dos entrevistados por categoria: cargo e/ou função – níveis estratégico, tático e operacional
	Fonte: elaborada pelo autor.
	O objetivo do agrupamento realizado da Tabela 1 foi verificar as características e o contraste de percepções entre os colaboradores de mesmo nível e depois entre os outros colaboradores de diferentes níveis.
	Procurou-se: (i) identificar, descrever e discutir o processo estratégico de gestão, prevenção e controle das perdas e desperdícios nos três grupos de empresas do segmento supermercadista; (ii) identificar a influência da gestão de perdas sobre os res...
	Para a realização da pesquisa, objetivou-se, inicialmente, identificar a gestão e controle de perdas, analisar se o SCCG gerava reflexo no desempenho das organizações, como também o impacto financeiro das perdas no cenário vivido por eles. A riqueza d...
	Buscou-se, ainda, investigar a existência ou não de uma área voltada para a gestão e controle de perdas e desperdícios, como também se existia algum procedimento padrão de controle, com o objetivo de melhorar o resultado financeiro da empresa. A verif...
	3.4 Premissas de pesquisa
	3.5 Coleta de dados
	Reconhecendo o uso apropriado das fontes de evidência referendadas pelos autores, esta pesquisa apresentada procurou utilizar os procedimentos para a coleta de dados que fossem relevantes para o alcance dos objetivos propostos. A estratégia para a col...
	Gil (2002) ensina que a qualidade final de um trabalho depende diretamente da diversidade dos procedimentos utilizados na obtenção de dados. Yin (2010) reforça tal ponto de vista e acrescenta não ser recomendável a um estudo de caso a abordagem de fon...
	Na citação de Yin (2010), os pesquisadores costumam procurar ferramentas, fórmulas ou receitas que produzam um resultado analítico esperado. Entretanto, apesar de serem importantes, as ferramentas não produzirão resultados por si mesmas. O fato é que ...
	A pesquisa documental apresenta características comuns com a pesquisa bibliográfica, investiga material publicado como, por exemplo, arquivos públicos e particulares, correspondências, memorandos, ofícios, relatórios, sistemas de armazenagem por meios...
	Já a entrevista é como uma técnica de pesquisa utilizada para coleta de dados, informações, evidências, deve ser realizada por duas pessoas, no mínimo, com o objetivo de conhecer o ponto de vista do entrevistado, em detrimento a determinadas situações...
	No caso das semiestruturadas ou despadronizadas, Bertucci (2013) explica que é desenvolvido um roteiro de entrevista básico, entretanto, o pesquisador tem flexibilidade para inserir, alterar, eliminar questões de acordo com as necessidades da pesquisa...
	Na primeira etapa, a técnica de coleta de dados e informações da pesquisa se deu por meio de documentos, banco de dados e entrevistas. Na primeira etapa foram colhidas informações constantes em documentos publicados e informativos do segmento de varej...
	Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas para colaboradores selecionados da estrutura interna dos supermercados, por possuírem informações sobre o fenômeno que deseja conhecer. Elaboraram-se perguntas aos entrevistados, com linguagem clara e ace...
	Antes da realização das entrevistas, foi feito um ensaio das perguntas, como pré-teste do roteiro, com dois diretores e com dois gerentes, para que pudessem avaliar se alguma pergunta estava incompreensível ou precisava ser melhorada. Após a realizaçã...
	O roteiro de entrevista foi composto do total de 20 perguntas baseadas na literatura, sendo agrupadas em três categorias de análise – conforme Apêndice A. A primeira categoria de análise corresponde ao processo estratégico de gestão e controle de perd...
	Todas as 40 entrevistas foram gravadas, sendo tal situação antecipadamente informada aos respondentes da Tabela 1, que concordaram em sua totalidade. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e tabuladas. Elas foram realizadas entre os meses de...
	Visando ampliar a confiabilidade deste estudo, foi utilizada a triangulação de dados recomendada por Jordão, Souza e Avelar (2014), como forma de confrontar as informações e validá-las ou então refutá-las. Diante disso, sempre que viável, os dados e i...
	3.6 Técnica de análise dos dados
	Os dados e informações coletados nos processos dos grupos empresariais foram preservados a fim de garantir o anonimato, a privacidade e a confidencialidade, sendo omitido o nome das pessoas físicas ou jurídicas que forneceram as informações para reali...
	Em relação às entrevistas, foram preservados os nomes dos respondentes, tendo sido identificados apenas os cargos ou funções exercidas por cada um. As informações retiradas das entrevistas foram mantidas na íntegra, mantendo os termos e expressões emp...
	Para análise dos dados, ocorreu revezamento, ao longo da investigação, indução e dedução (Gil, 1999; Richardson, 1999), com predominância do segundo método. A base e o fundamento da análise consistiram em premissas teóricas e em resultados práticos de...
	A análise de dados e informações se deu a partir da análise qualitativa de conteúdo, que consiste em organizar e sumarizar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto. Gil (1999) defende que a interpretação ...
	As preocupações principais do processo de pesquisa foram selecionar os respondentes, estruturar o questionário e suportar os principais autores que davam suporte ao objetivo. André (2005), Yin (2010) e Martins (2008) enfatizam a triangulação como um p...
	A confiabilidade de um estudo de caso poderá ser garantida pela utilização de várias fontes de evidências, sendo que a significância dos achados terá mais qualidade ainda se as técnicas forem distintas. A convergência de resultados advind...
	Yin (2010) elucida que a triangulação dos dados proporciona ao pesquisador resolver problemas de validade de constructo, pois a utilização de múltiplas fontes de evidência permite que o fenômeno seja avaliado sob várias óticas. Martins (2008) declara ...
	Diante de uma reflexão mais profunda acerca do conhecimento gerado a partir da pesquisa social, Kvale (1995) reconhece que o conhecimento válido emerge do conflito de interpretações e ações, conferindo a tal fato uma dinâmica viva e que pode estar rev...
	Além da validação interna, o pesquisador se preocupou em dar validade externa aos seus estudos, sobre o que Merriam (1998) opina, alegando que a validade externa “preocupa-se com a possibilidade das conclusões de um estudo a ser aplicado a outras situ...
	Quanto aos respondentes, foi percebida a necessidade de empreender entrevistas em todos os níveis hierárquicos da empresa, para posteriormente a triangulação ser utilizada na pesquisa, visando contribuir para a sua validade e como alternativa para obt...
	4 Apresentação e Análise dos Resultados
	Neste capítulo, são apresentadas as informações coletadas por meio de entrevistas realizadas com colaboradores de três grupos empresariais do segmento supermercadista de níveis estratégicos, tático e operacional, sendo caracterizado como funcionário d...
	Procurou-se alinhar os resultados obtidos aos objetivos específicos, como forma de condução da análise. Essa técnica busca elucidar a compreensão dos resultados como o contexto proposto no início da pesquisa.
	4.1 Breve caracterização dos grupos empresariais
	Nesta seção são apresentadas informações sobre os grupos empresariais onde foram realizados os múltiplos estudos de casos. Adicionalmente fez-se um relato sobre a trajetória de negócios dos momentos de criação até os dias atuais. Baseou-se em document...
	Foram investigados três grandes grupos empresariais que compreendem redes do segmento supermercadista do estado de Minas Gerais. Essas três redes têm o total de 224 lojas com mais de 40.000 itens sendo comercializados para públicos de varejo e outras ...
	4.1.1 Grupo empresarial Alfa
	O grupo empresarial Alfa instituiu seus negócios na década dos anos de 1980, na cidade de Mário Campos, trabalhando com pequenos empreendimentos comerciais pertencentes à família. Em abril de 1989, inauguraram a primeira loja em Brumadinho, hoje são 1...
	Em um novo conceito, as lojas mais novas apresentam como diferencial pizzaria, choperia e cafeteria. Uma característica marcante do grupo, que várias lojas não possuem, é estacionamento próprio, todos eles administrados por terceiros. O grupo Alfa tem...
	O processo de abastecimento das lojas acontece por meio de um sistema que calcula as vendas, com a quantidade de produtos calculados e direcionados para reposição, evitando excesso de estoque e geração de perdas na rotatividade das mercadorias. O proc...
	O grupo Alfa tem característica de sociedade anônima fechada, voltada para uma gestão familiar, empresa tem como visão a integridade, a confiança e a lealdade, bem como pelo respeito e valorização dos clientes, a privacidade das pessoas, a sua individ...
	O grupo apresentou receita líquida de R$ 451 milhões em 2016 (Valor Econômico), gerando crescimento de 11% comparado com o ano anterior - lucro líquido de R$ 6.600 milhoes, 33,5% superior na comparação com o ano anterior -, com margem líquida de 1,5% ...
	4.1.2 Grupo Empresarial Beta
	O grupo empresarial Beta, que também foi alvo de pesquisa, está há 25 anos no mercado, tendo inaugurado sua primeira loja em março de 1993 e contando como destaque com o setor de padaria e adega. Cabe ressaltar que os produtos são de marca própria, se...
	Assim, tem como característica marcante a inovação frequente, com produtos de marca própria diferenciados, trabalhando a importação de produtos que não são encontrados no segmento supermercadista, além do foco em uma sociedade mais humana, buscando o ...
	A negociação com pequenos agricultores do interior do estado traz um conceito diferenciado para a empresa, buscando fornecedores com plantação sem utilização de agrotóxicos, como gerando sustentabilidade financeira a essas famílias. Os produtos de fru...
	Em consonância com esse cenário, exerce importante papel incentivando a conscientização do uso de recursos ambientais, com reaproveitamento de materiais recicláveis e reuso da água. Na inauguração em uma das lojas e CD foi feito um trabalho de utiliza...
	A importação acontece com mais de 32 países, abrangendo número superior a 4.000 produtos a partir de importação própria. Neste tópico, a Beta costuma trazer profissionais dos países onde são negociados os produtos, chefes de cozinha para dar treinamen...
	O grupo Beta tem como missão, tornar uma compra de supermercado um ato de emoção, prazer e diversão, oferecendo produtos variados e diferenciados, surpreendendo sempre as expectativas de nossos clientes. A missão é o que norteia todas as ações estraté...
	A composição societária é formada por dois sócios, com características de empresa Ltda., cada sócio com 50%. A empresa possui faturamento próximo de R$ 710 milhões, com o maior número de funcionários por metro quadrado - 28 segundo a AMIS, contra sete...
	A abertura de lojas sustentáveis sem que haja necessidade de obter empréstimos bancários é a estratégia da empresa. Dessa forma, não tem pressa para composição de unidades e possui políticas bem definidas de crescimento, sustentabilidade, atendimento ...
	4.1.3 Grupo Empresarial Gama
	A terceira empresa onde se realizou o estudo de caso foi o grupo empresarial Gama, onde iniciou suas atividades com sua primeira mercearia em 1996, na região de Santa Luzia. São 22 anos atuando no mercado, com posicionamento entre a maior rede superme...
	O grupo empresarial Gama tem natureza jurídica, de sociedade Ltda., com cerca de 16.000 funcionários diretos e faturamento em 2017 de cerca de R$ 5,4 bilhões (ABRAS, 2018) - crescimento de 10,45% comparado com o ano de 2016 (ABRAS, 2018). A empresa te...
	Seu principal objetivo agora é comprar a outra grande rede de supermercados de Minas, que ocupa a 9ª colocação no ranking da ABRAS. A estratégia é a abertura de lojas na periferia, pequenas cidades do interior, vendendo sempre marcas mais baratas. O c...
	Apresentou o maior crescimento - 24,75% em 2016 -, sendo a empresa que mais cresceu no Brasil no ano citado como melhor faturamento do estado de Minas Gerais. E no âmbito nacional ocupa a sétima posição. A maior parte das empresas tem 40 anos de atuaç...
	O grupo empresarial Gama ainda tem como estratégia a compra de redes de supermercados fortes no interior, onde a mão de obra é mais comprometida do que na capital. A visão do proprietário da empresa considera a competição mais aguerrida que na capital...
	No grupo empresarial onde foi feito o estudo de caso, as estratégias de poder comprar sempre mais redes do supermercado são muito presentes na área estratégica da empresa. As políticas voltadas para o público de classe C, D e E constituem outro fator ...
	4.2 Análise de resultados
	4.2.1 Grupo Empresarial Alfa
	Tabela 3
	Resumo das Informações – Grupo Empresarial Alfa
	Fonte: elaborada pelo autor. (1)
	4.2.2 Grupo Empresarial Beta
	De acordo com os respondentes, fica claro que as ações da diretoria do grupo Beta vêm mostrar um ambiente cada vez mais inovador, voltado para entender o cliente, com atendimento diferenciado, produtos exclusivos e perfil de colaboradores preparados. ...
	O grupo realiza reuniões nas quais existe preocupação prévia em realizar uma leitura do ambiente interno nas outras lojas, como também do ambiente externo, com o que concordam Freitas (2013), Porter (1979) e Tavares (2000), entre outros autores. É pos...
	É possível perceber que o grupo mapeou seus pontos fortes, deixando claros para seus funcionários a missão da empresa e aonde pretende chegar. Ficou também esclarecido que ela mapeou de forma clara o que é melhor - seus concorrentes. Mintzberg, Ahlstr...
	No momento da realização da pesquisa, pôde-se observar no caso do grupo Beta, a apuração é feita em cima de relatórios e avaliações diárias de comportamento de vendas versus perda com foco em relatório e processos. Outro ponto que se pode averiguar é ...
	Tomando como referência o modelo de Tavares (2000), que descreve o processo de implementação estratégica passando por três passos, sendo estes representados pela cadeia de valor, alocação de pessoas e recursos (estabelecer vantagens competitivas), pod...
	Observa-se a alocação de pessoas e recursos ocasionando esforços e investimentos com profissionais de qualificação condizente com o cargo para desempenhar as funções que lhes são atribuídas. Não existe campanha motivacional para os funcionários do gru...
	O terceiro ponto e com destaque nos achados empíricos, em comparação ao modelo de Tavares (2000), está no trabalho diferenciado, gerando uma vantagem competitiva e distinta para trabalhar no mercado. Infere-se que houve o devido cuidado das vantagens ...
	Percebe-se nas declarações dos respondentes no nível tático que não existe apenas uma ferramenta como meio de comunicação da empresa para com os funcionários, sendo utilizados todos os meios de comunicação disponíveis na empresa, para que os objetivos...
	As respostas seguintes referem-se aos aspectos do sistema de controle, como também o sistema de informação gerado pelo grupo empresarial Beta:
	A gestão de estoque também está presente no cotidiano do grupo Beta. O trabalho executado visa trabalhar com estoque mínimo, para que não gerem custo para a empresa, mesmo sendo necessária sua manutenção, visando reduzir o impacto dos custos, mediante...
	Os depoimentos convergem com autores como Lukic et al. (2014), que mostraram a eficiência de tecnologia para o controle de estoques. A diretoria afirma que o CD foi construído para atender a uma demanda de maior número de lojas, onde foi adotada a que...
	Os resultados obtidos demonstram que o grupo Beta possui metas muito bem definidas para vendas, margem, para reposição de mercadorias, tendo um sistema que pode direcionar para isso, visando atender a um trabalho direcionado e pontual a curto prazo. I...
	As perdas que ocorrem nos estoques das lojas geralmente têm duas razões que são básicas. A primeira refere-se ao manuseio dos produtos. Os gerentes de lojas, ou gestores, somente consideram perdas dos estoques quando ocorrem devido ao produto ter sido...
	Foi possível averiguar as percepções dos entrevistados de que o controle de perdas é tratado com ênfase gerencial e operacional, ficando claro que, para que a visão possa ser mais assertiva, os números para a tomada de ação vêm de relatórios emitidos ...
	A resposta subsequente revela as ações efetivas que são adotadas, visando demonstrar a preocupação dos gestores com desperdícios ou perdas geradas. Podem-se observar as seguintes respostas, do nível tático e operacional:
	Diante das respostas das áreas e seguindo a literatura estudada, percebe-se que os dados obtidos estão bem próximos do que foi verificado pela ABRAS (2018) referente ao período de 2017, quando a média de perdas do segmento ficou em 2,28% e na empresa ...
	Tabela 4
	Resumo das Informações – Grupo Empresarial Beta
	Fonte: elaborada pelo autor. (2)
	4.2.3 Grupo Empresarial Gama
	De acordo com os respondentes, as ações adotadas pela diretoria da empresa Gama são: atingir os hábitos e costumes de seus clientes de classe C e D, que representam 53,9% da população brasileira (ABRAS, 2018). Isso significa cerca de R$ 1,03 bilhão/an...
	O controle de estoque atrelado à logística é uma das preocupações diárias do grupo Gama. O trabalho executado visa trabalhar com estoque mínimo, para que não gere custo para a empresa, mesmo sendo necessária sua manutenção visando reduzir o impacto do...
	A diretoria do grupo empresarial Gama afirma que o centro de distribuição foi construído para atender à demanda de maior número de lojas,  nesse caso existem três CDs com objetivos distintos: um para estoque de produtos secos, outro de perecíveis e ou...
	Os resultados obtidos demonstram que o grupo empresarial Gama possui metas muito bem definidas para vendas, para reposição de mercadorias, tendo um sistema que pode direcionar para isso, visando atender um trabalho direcionado e pontual a curto prazo....
	Transcreve-se a visão das áreas da empresa no que se refere às perdas:
	A resposta subsequente revela as ações efetivas que são adotadas, visando demonstrar a preocupação dos gestores com desperdícios ou perdas geradas. Podem-se observar as seguintes respostas dos níveis tático e operacional:
	Diante das respostas das áreas e seguindo a literatura estudada, percebe-se que os dados obtidos com as perdas do grupo empresarial Gama estão acima da média do que foi verificado pela ABRAS (2018) referente ao período de 2017, quando a média de perda...
	Tabela 5
	Resumo das Informações – Grupo Empresarial Gama
	Fonte: elaborada pelo autor. (3)
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	Tabela 6
	Resumo dos aspectos do SCCG apara grupos empresarias Alfa, Beta e Gama
	Fonte: elaborada pelo autor. (4)
	5 Considerações Finais
	Foi percebido que a área de gestão, prevenção e controle de perdas e desperdícios exerce grande influência nas atividades operacionais no segmento supermercadista, existindo preocupação quanto ao entendimento e direcionamento das atividades na visão d...
	Por mais que o estudo de caso seja considerado um método aderente a uma pesquisa de Ciência Social, como é o caso desta dissertação, é importante que o pesquisador esteja consciente das fraquezas e limitações inerentes a esse método. A limitação mais ...
	Partindo de uma base pouco generalizada, com detalhes de múltiplos casos, o pesquisador procurou atuar de maneira isenta da subjetividade ao fazer a observação direta. Objetivou a evidenciação na gestão de perdas, a partir de aspectos de controle estr...
	Outra limitação a ser destacada foi o tempo que a empresa se permite ser pesquisada. O fato de o pesquisador não ser funcionário da organização foi um limitador, pois inserir na rotina diária dos colaboradores da empresa a solicitação para levantament...
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