
Páscoa rentável
DICAS PARA PREVENÇÃO DE PERDAS  

E AUMENTO DE VENDAS
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Introdução

Páscoa, data que para o varejo alimentar é a segunda 
mais importante do ano em termos de receita e rentabi-
lidade. 

Produtos que não podem faltar nas gôndolas (ruptura 
é uma perda invisível): ovos de chocolate, caixa de bom-
bom, chocolates variados, colomba pascal, bolos, baca-
lhau, pescados em geral, pernil, peru, frango, azeitonas, 
azeites, queijos, enlatados, massas, vinhos brancos, tintos 
e espumante dentre outros. Além de seu apelo comercial, 
esses produtos são frágeis e perecíveis, o que exige aten-
ção redobrada.  

O trabalho de prevenção de perdas deve começar bem 
antes da exposição do produto na loja, buscando maior 
número de informações possíveis nos produtos sazonais. 
Será que a equipe de prevenção já alinhou as ações, fez os 
treinamentos, verificou e mapeou as possíveis perdas? 

Assim, para que sua loja evite perdas, ou perca o mínimo 
possível, a Escola Nacional de Supermercados (ENS), da As-
sociação Brasileira de Supermercados (Abras) e o Comitê 
Abras de Prevenção de Perdas, elencaram uma lista de cui-
dados e dicas especiais de alguns produtos sazonais para 
garantir o máximo de segurança nas compras, recebimento, 
acondicionamento dos produtos e na exposição. 

Utilize a cartilha para que esta época seja plenamente 
rentável!



5

Compras 
4 Exigem programação e bom relacionamento com os fabricantes. Im-

portante ter a mercadoria com antecedência no ponto de venda (PDV).
4 Comprar de menos pode significar perda de vendas, comprar demais 

pode significar aumento de perdas. Perdas irão ocorrer com produtos ven-
cidos e por não ter rotatividade pós-sazonalidade. 

 
Recebimento 
4 As caixas com lotes de ovos devem estar devidamente lacradas.
4 Confira os ovos dentro das caixas. Não receba caixas amassadas ou 

molhadas.
4 Esses itens devem ser tratados como PAR (Produto de Alto Risco), 

portanto, a conferência deve ser feita em 100% da carga, minuciosamente.
4 Os ovos que estiverem sem condições de vendas (avariados, por 

exemplo) deverão ser devolvidos no ato da entrega/conferência.
4 Ter o mesmo cuidado com a temperatura, obedecer sempre às espe-

cificações do fabricante, que está na rotulagem do produto.

CHOCOLATE
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Armazenamento 
4 Mantenha os chocolates:

4 em local limpo
4 ventilado e longe da umidade
4 observe a temperatura e a umidade relativa indicada para o 

local de armazenamento. (máximo 22ºC e umidade relativa entre 
45% e 60%)

4 longe de fontes de calor (luz solar ou artificial, afastados de 
luminárias, janelas, aquecedores, tubulações aquecidas)

4 O fluxo de pessoas pelo local deve ser restrito aos profissionais da 
área e autorizados.

4 Não ultrapasse o limite de empilhamento das caixas.
4 Mantenha sempre os ovos sobre os paletes, para evitar contato com 

o chão.
4 Armazenar nos níveis mais baixos das prateleiras, pois existe dife-

rença de temperatura entre o nível mais baixo e o mais alto.
4 Tome muito cuidado com o chocolate, pois tem um alto poder de ab-

sorção de odores. Mantenha longe de alimentos com odores fortes, como 
cafés, queijos, peixes ou de produtos como flores, tabaco, perfume, sabão/
detergente/desinfetante (materiais de limpeza em geral), pois tanto o sa-
bor como o aroma poderão ser transferidos para o chocolate.

4 O ideal é ter um local para armazenar apenas chocolates, este pro-
duto é alvo de furtos internos, então tenha um local segregado, e com um 
responsável direto.

Área de Vendas 
4 Manter a parreira de chocolates sempre atraente, abastecida e bem 

posicionada para não comprometer o trânsito de pessoas.
4 Expor em quantidades adequadas na área de vendas com reposições 

rápidas para favorecer as vendas e evitar perdas.
4 As parreiras devem estar em ambientes com temperaturas e umida-

de do ar indicadas pelo fabricante, evitando derretimento, alterações em 
sabor e textura como o fat bloom1. (esbranquinçamento).

4 Entra nesse momento uma prática comum no varejo: o uso de aroma 
de chocolate nas seções do mesmo, pois além de estimular a compra por 
impulso também melhora o cheiro das embalagens prejudicadas.
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4 Manter altura das parreiras adequadas, nem tão altas para que fi-
quem fora do alcance do consumidor, nem tão baixas que o consumidor 
tenha que se esquivar do produto.

4 Importante a parceria com o fornecedor no sentido de disponibi-
lização de promotores de vendas, que, após passarem por instruções e 
normas de cada empresa supermercadista, estejam aptos a esclarecer dú-
vidas e promover a venda dos produtos, assim como evitar degustação 
indesejada.

4 Ter precificação visível e entendível, facilitando assim a identificação 
pelo consumidor.

4 Manter funcionários da loja perto dos pontos de exposição para evi-
tar ‘degustação’ não permitida.

4 Itens violados ou avariados devem ser tirados do ponto de venda.
4 Colocar placas informando o cliente a não apertar os ovos para não 

quebrá-los e intensificar os fiscais nestes locais durante o período.
4 Controlar a degustação negociada com o fornecedor, a fim de que 

sejam utilizados somente os produtos destinados para tal.
4 Cuidado no empacotamento, pois produto quebrado ou amassado 

será troca certa.

1. O fat bloom é parecido com o sugar bloom, mas nesse caso é a gordura ou a manteiga 
de cacau que se separa do chocolate e se deposita na parte de fora do doce. 
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Compras 
4 Ter fornecedores que garantam a origem e a qualidade do pescado, 

que façam entregas frequentes para garantir o frescor.
4 Negociar o melhor preço e qualidade para garantir um preço final ao 

consumidor e que seja competitivo no mercado.
4 Observar se o fornecedor mantém o padrão de qualidade em todas 

as entregas.

Recebimento 
4 Verificar se o caminhão de transporte possui isolante térmico — para 

produtos acondicionados — envolto em gelo, ou refrigerados para produtos 
congelados ou acondicionados em gelo.

PESCADOS



9

4 As caixas devem ter identificação e não podem ficar diretamente no 
chão. Não sobrecarregá-las para evitar esmagamento.

4 Aferir a temperatura do produto: para o pescado fresco estar entre 
zero e 2ºC. Para o pescado congelado, -18ºC. 

4 Fique atento à marca, origem e prazo de validade do produto.
4 Receba os alimentos em área protegida da chuva, de sol e de poeira.
4 Confira se a quantidade entregue está de acordo com a solicitada.
4 Negocie a troca ou a devolução do produto quando não estiverem 

em perfeitas condições para a venda. Cliente nenhum irá querer comprar 
produtos com má qualidade.

Armazenagem
4 Armazenar em câmeras refrigeradas ou congelar. O ideal é colocar 

1,5kg de gelo para cada quilo de pescado, sendo que a primeira e a última 
camadas serão sempre de gelo, com o pescado entre elas. O gelo tem que 
envolver por baixo, por cima e pelos lados do pescado.

4 Madeira não deve entrar nas áreas de armazenamento e de preparo.
4 Disponha os produtos obedecendo ao PVPS.
4 Produtos para devolução ou descarte devem ser armazenados em 

local separado.
4 Não estoque alimentos abaixo de condensadores ou evaporadores 

nas câmaras frias.

Área de Vendas
Cuidados Especiais
4 A velocidade das alterações na qualidade do pescado é influenciada 

especialmente pelo tempo, temperatura e higiene. É preciso adotar medi-
das para reduzir ao mínimo a ação da deterioração natural e risco de con-
taminação, visando à obtenção de um produto em condições adequadas 
de consumo. 

4 Maior velocidade de deterioração = menor duração do frescor
Para montar um balcão atrativo ao cliente temos algumas orientações:
4 Exponha os produtos em quantidade proporcional ao volume de ven-

das, para evitar excessos na exposição, ruptura dos produtos.
4 Valorize os produtos de maior volume de venda com mais espaço.
4 Não misture filés ou postas com peixes inteiros.
4 Controle a temperatura dos produtos, dos equipamentos, como câ-

maras, freezer, ilhas e outros. 
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4 Troque o gelo quando trocar o peixe.
4 Não esqueça que o pescado deve ter mais da metade do seu corpo 

envolto por gelo, garantindo a temperatura também na comercialização.
4 Exponha peixe inteiro, em postas ou filé, mas siga as normas de 

boas práticas de manipulação como rege a Anvisa e os órgãos reguladores 
(estaduais e municipais), e claro, componha a margem com a quebra da 
cabeça, do rabo e demais retiradas do peixe inteiro.

4 Agregue valor oferecendo peixes com maior quantidade de ômega3, 
pois tem boa aceitação: salmão, truta, sardinha, atum e bacalhau.

4 O rótulo é seu grande aliado na venda. Certifique-se na Vigilância 
Sanitária sobre as normas que regem o mesmo, pois isso muda de estado 
pra estado e até mesmo de cidade para cidade.

4 O operador de caixa deve ser treinado para identificar os produtos 
que são alvos de troca de produto na etiquetagem praticada por funcio-
nários que pesam uma corvina como sardinha, ou filé de Tilápia por filé de 
Merluza.

4 No check-out, atenção para situações de troca de etiquetas: pegar 
um quilo de atum e um quilo de sardinha e em algum ponto da loja o clien-
te retira a etiqueta do mais caro e coloca a do mais barato.

4 Sempre que o operador de caixa registrar um produto verificar se o 
peso é igual ao da rotulagem, evitando perdas quando clientes transfor-
mam dois pacotes em um só.

Atendimento
4 O consumidor quer ser bem tratado e quer saber tudo sobre o que 

está comprando. A habilidade do profissional em acolher seus clientes e 
saber falar sobre o produto que vende é o que falta para conquistar de vez 
o consumidor.

 Para maiores informações faça o curso online 
gratuito de Peixaria na Escola ABRAS

www.escolaabras.com.br
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Recebimento
4 A embalagem deve estar devidamente lacrada.
4 Fique atento a marca, origem e prazo de validade do produto.
4 Confira o estado dos produtos dentro das embalagens.
4 Evite receber embalagens molhadas — excesso de umidade faz o ba-

calhau adquirir mau cheiro e sabor desagradável, além de aumentar as 
chances de contaminação bacteriana.

Armazenamento
4 O produto deve ser acondicionado em temperatura levemente refri-

gerada, mas não muito baixa.
4 Armazenar o bacalhau em temperatura ambiente por muito tempo 

pode causar bolor e vermelhidão, inviabilizando a venda do produto.
4 Não deixem, no estoque, muitas caixas empilhadas. O peso excessivo 

pode causar danos ao produto.
4 As pilhas que receber do fornecedor devem ficar estocadas com uma 

razoável distância uma das outras e afastadas das paredes, para permitir a 
melhor circulação do ar frio.

BACALHAU
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Exposição Adequada
4 O ambiente de exposição da loja deve ser seco e frio.
A exposição deve equivaler ao que a demanda diária de vendas exigi-

rem, para evitar perdas.
4 Apresentar o produto entre o meio e o final da loja de forma organi-

zada e que facilite o manuseio, explorando uma boa visualização.
4 Deve prestar atenção no manuseio e na conservação do bacalhau, 

para evitar prejuízos.
4 Ficar atento às formas corretas de corte, exposição do produto em 

prateleiras e orientações para um melhor preparo e consumo do peixe jun-
to ao consumidor.

4 Adotar o sistema de rodízio ao decorrer do dia no ponto de venda, in-
vertendo o posicionamento das peças que estão acima na exposição com 
as peças de baixo.

4 O principal ponto é evitar expor a categoria em gôndolas. Deve es-
tar sempre nos pontos de venda mais “quentes” da loja, como entrada, 
corredor principal e próximo aos check-outs, favorecendo a compra por 
impulso.

BOLO PASCAL
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4 Organizar os produtos nas gôndolas de acordo com os diferentes 
perfis, separando os óleos (soja e compostos) dos azeites

4 Dividir o azeite em duas categorias: os de oliva e os que são extra-
virgens

4 O primeiro fator na decisão de compra é a marca: concentre as mais 
conhecidas oferecendo o maior número de variedades destas marcas

4 Os produtos de maior rentabilidade e valor agregado como os azei-
tes monovarietais (feitos de um único tipo de azeitona) devem ficar na 
primeira prateleira (de cima para baixo) e à altura dos olhos do consumidor

4 Para produtos estratégicos e sazonais deixar espaço para os itens 
promocionais e azeites de edições limitadas, pois favorecem a venda por 
impulso e aumento das vendas

4 Fazer cross merchandising (exposição cruzada) com categorias de 
alta afinidade com uso de azeite, como por exemplo: bacalhau, queijos, 
peixes, legumes e verduras, vinhos, etc.

4 Abordagens e demonstrações inspiram o consumo e giro dos produtos

AZEITES
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4 Posicionar perto da gôndola de bacalhau os vinhos que harmonizem 
com este prato que é típico da data

4 Apresentar alternativas de rótulos para acompanhar o almoço em 
família

4 Expor os vinhos nas zonas “quentes” (onde é maior a circulação dos 
clientes), com mercadorias expostas ao nível dos olhos e de fácil manuseio

4 Intensificar as ações de degustação nos pontos de venda com orien-
tações e folhetos com dicas de harmonização com os tradicionais pratos 
da data

4 Uma dica importante é treinar o funcionário desse setor para que 
possa orientar o consumidor na hora da harmonização com diferentes pra-
tos. O vinho está em alta no mercado e o consumidor, em grande parte, 
busca orientação

VINHOS E ESPUMANTES
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Recomendações para minimizar riscos de perdas com furtos 
4 O furto poderá ocorrer no recebimento das mercadorias. É muito 

importante que estes itens sejam tratados como Produtos de Alto Risco, 
conferidos por um fiscal de prevenção de perdas e acompanhados até o 
local de armazenamento. Neste estoque, uma contagem diária amostral 
será importante para garantir o controle do saldo.

4 Os ovos de chocolate tornam-se grandes atrativos e o índice de fur-
tos aumenta (tanto interno como externo). Eles podem ser ocultados em 
sacolas, bolsas, carrinhos de bebê, etc.

4 Cuidar para que cartazes de campanha visuais e decorações não 
afetem o campo visual de câmeras de segurança e vigilância da loja e a 
linha do caixa.

4 Reforçar a segurança, sobretudo, no domingo de Páscoa.
4 Pessoal da segurança deve participar em todas as ativações de alar-

mes e comunicação, aferindo seus funcionamentos.
4 Executar rondas permanentes nos PDV 
4 Verificação e aferição de equipamentos tanto na área de congelados 

quanto na área de refrigerados.
4 Medida como a certificação do código de barras ajuda a verificar se 

o padrão do produto está dentro dos critérios estabelecidos e garantir a 
qualidade de leitura. A inconsistência nos códigos gera grande perda na 
produtividade das operações de caixa das empresas de varejo
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4 Respeite o armazenamento de cada produto, caso você tenha rece-
bido o produto em perfeitas condições, e quando foi levar para a área de 
venda seu produto estava quebrado, a falha foi no armazenamento ou no 
transporte até a gôndola. Cada produto tem seu limite de armazenamento 
explícito na caixa, respeite-o e evite quebras operacionais.

4 Evite exposições agressivas demais na área de venda, a tendência do 
cliente é sempre pegar o primeiro, e quando colocamos inúmeros produtos 
expostos na gôndola temos grandes chances de, ao se pegar o primeiro, o 
outro cair e gerar mais uma quebra operacional para seu negócio.

 
Produtos de Alto Risco (PAR) sugestões:
4 Devem estar protegidos com acrílicos, etiqueta rígida, etc.
4 Monitorados por câmaras ou pessoal reforçado
4 Atenção especial nessa época, pois o movimento intenso de clientes 

facilita o furto.

Para maiores informações, faça o curso on-line gratuito de Prevenção 
de Perdas em Supermercados, da Escola Nacional de Supermercados Abras. 

www.escolaabras.com.br 
Rentabilize ainda mais sua Páscoa, imprima essa cartilha e passe essas 

dicas para seu grupo de colaboradores.

Lembre-se 
Prevenção de Perdas não é só um departamento, é a ação do grupo de 

administradores e colaboradores da empresa.

Boas Vendas!

Referências:
4 Comitê Abras de Prevenção de Perdas
4 www.escolaabras.com.br (cursos);
4 Revista SuperHiper;
4 www.gateway-security.com.br/blog/colunista/anderson-ozawa/
como-controlar-os-furtos-e-perdas-na-pascoa-sem-deixar-de-vender
4 http://ciencia.hsw.uol.com.br/questao711.htm
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Comitê Abras de Prevenção de Perdas
Gestão Fernando Yamada - 2015

Vice-presidente - Pedro Joanir Zonta

Coordenador - Carlos Alberto Rizziolli

Coordenador da cartilha:
Marcos Manéa - Gerente da Abras

Produção de conteúdo: 
Marcos Manéa

Rejane Zuchinali Cassales - Coordenadora Pedagógica
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Cursos online gratuitos
disponíveis na Escola Nacional  

de Supermercados Abras

Acesse:

escolaabras.com.br

• Açougue em Supermercados

• Atendimento em Supermercados

• Empacotador

• Estoque e Armazenamento de Mercadorias

• Exposição e Reposição de Mercadorias  

 em Supermercados

• Formando uma Equipe com Postura Vendedora

• Frios eLaticínios em Supermercados

• Frutas, Verduras e Legumes em Supermercados

• Higiene e Saúde

• Introdução Básica ao Varejo Supermercadista

• Lidando com Equipes em Supermercados

• Mercearia em Supermercados

• Operação de Check-out

• Padaria e Confeitaria

• Peixaria

• Prevenção de Perdas em FLV

• Prevenção de Perdas em Supermercados

• Rotisserie em Supermercado

• Trabalhando com Queijos em Supermercados



www.escolaabras.com.br
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