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SEGURANÇA NO RETALHO: 
ANTECIPAR É A PALAVRA 

DE ORDEM 
O tema da segurança sempre foi imprescindível no retalho, mas com a pandemia e a guerra na Ucrânia surgiram 

novos desafios. O que foi preciso acautelar para que trabalhadores e consumidores se mantivessem protegidos? 

E quais as ameaças atuais? Ao nível da cibersegurança, de que forma os retalhistas previnem riscos? 

TEXTO: CLÁUDIA PINTO // ILUSTRAÇÕES: ISTOCK 

O
investimento em segurança no ponto de venda 

- e não só - é inequívoco e contínuo. Mas al-

gumas notícias publicadas em Portugal e no es-

trangeiro dão conta dos milhares de euros per-

didos devido a furtos, roubos e burlas. Durante 

a pandemia, os ciberataques têm sido uma constante, o 

que tem obrigado os retalhistas a prevenir ações do gé-

nero. Na Makro Portugal, tal realidade não é exceção. Nas 

suas dez lojas a nível nacional, a segurança aparece "sem-

pre em primeiro plano", defende José Meneses, diretor de 

segurança. Durante a pandemia, houve necessidade de 

implementar medidas adicionais. "Operamos no setor do 

retalho grossista e estivemos na linha da frente, apoiando 

a população, sendo o nosso negócio fundamental, devido 

ao fornecimento dos bens essenciais. Fizemo-lo proativa-

mente, muito antes da confirmação dos primeiros casos 

de Covid-19 em Portugal, tendo constituído um grupo de 

trabalho dedicado a este tema", revela o responsável. 

Na Makro Portugal foi elaborado um plano de ação espe-

cífico que passou pelo desenvolvimento e adoção de me-

didas preventivas e complementares entre si em diversas 

áreas. Nos períodos em que as lojas estiveram abertas ao 

consumidor final, foi preciso fazer adaptações, não só a 

nível físico, mas também no que ao modelo de negócio diz 

respeito para dar resposta à nova realidade que o País e o 

mundo viviam. "Na nossa operação diária, as medidas im-

plementadas traduziram-se, por exemplo, na garantia de 

que nas lojas existiria sempre uma equipa de reserva para 

avançar em caso de necessidade; na garantia de stocks es-

senciais e o seu respetivo transporte entre lojas, platafor-

  

mas e clientes e na exigência de que os nossos parceiros 

adotassem medidas preventivas, solicitando a partilha 

dos seus planos de contingência", explica José Meneses. 

Em linha com as orientações da Direção-Geral da Saú-

de (DGS), da Autoridade para as Condições de Trabalho 

(ACT) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), o reta-

lhista acautelou a distribuição de equipamentos de pro-

teção individual apropriados a clientes e colaboradores 

( fornecimento de máscaras, luvas, álcool-gel, local de 

medição de temperatura com termómetro automático 

acessível aos colaboradores, colocação de acrílico nos 

balcões) e o reforço de higienização de espaços sensíveis 

em todas as suas unidades (lojas, plataformas e escritó-

rios centrais). Mas também, "a promoção da renovação 

periódica de ar dentro das lojas, o reforço da sinalética na 

distância de linhas de caixa e na salvaguarda da distância 

mínima adequada (1 a 2 metros) entre colaboradores e 

clientes, a difusão de cartazes de sensibilização, mensa-

gens sonoras difundidas na loja e áreas comuns dos cola-

boradores reforço das equipas de vigilância em cerca de 

10% do efetivo, para controlo das medidas implementa-

das e garantindo que o número máximo de ocupação no 

interior da loja não era excedido". 

Com a implementação de mudanças e medidas adicio-

nais, a aprendizagem foi uma constante, bem como, a 

exigência de respostas rápidas e eficazes. "Hoje, muitas 

delas, continuam a ser aplicadas como boas práticas", ex-

plica José Meneses. 
Também a Fnac foi implementando dentro dos seus espa-

ços comerciais todas as regras emanadas pela DGS e "foi 
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executado um pormenorizado plano de proteção e sen-
sibilização, com disponibilização intensiva de meios de 
proteção individual e coletiva, de forma a garantir o máxi-
mo de eficácia em termos de saúde para quem visitava as 
lojas e para os próprios trabalhadores", refere Carlos Alves, 
diretor dos Serviços Gerais (Segurança & Manutenção). 
A segurança na Fnac tem sido "desde sempre um pilar de 
especial importância dentro da organização". Para este 
responsável, as principais ameaças a essa segurança que 
vão surgindo são associadas às próprias evoluções tecno-
lógicas, pelo que "tem sido assegurado um intenso traba-
lho de adaptação dos seus sistemas, garantindo meios de 
prevenção e deteção, modernos e eficazes". É importante 
conhecer e estudar as diversas tipologias de ameaças e a 
forma como podem evoluir. E, também, "que as organiza-
ções e empresas tenham a capacidade de criar metodo-
logias e ferramentas de controlo e de antecipar cenários 
de prevenção. Internamente, a nível nacional e interna-
cional, a Fnac tem vindo a investir em equipas e recursos 
especializados e dedicados em permanência a esta rele-
vante temática", refere Carlos Alves. 

COMO TUDO SE PROCESSOU NOS CENTROS 
COMERCIAIS? 

Todo o setor dos centros comerciais implementou rigo-
rosos protocolos de segurança durante o período da pan-
demia. Quem o garante é Rodrigo Moita de Deus, CEO da 
Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC),  

que dá exemplos concretos de medidas na prática, "como 
o controlo da afluência, o reforço de medidas sanitárias 
ou a criação de circuitos de circulação" e que foram fun-
damentais para fazer dos centros comerciais espaços 
totalmente seguros. "A tudo isso acresceu o considerável 
reforço dos meios humanos de vigilância, limpeza e ma-
nutenção." A APCC conta com 93 conjuntos comerciais 
que integram 8600 lojas. 
Recorde-se que os centros comerciais nunca encerraram 
as portas durante o lockdown, o que representou um pe-
ríodo especialmente exigente para o setor com avultados 
investimentos em segurança. "Apesar de terem caído a 
maior parte das restrições, estamos cientes que a pande-
mia de Covid-19 ainda não acabou. Por isso, o estado de 
prontidão desta indústria é elevado e permite que todos 
os protocolos e planos de contingência utilizados nas fa-
ses de confinamento sejam passíveis de serem retomados 
a qualquer momento em todos os centros comerciais 
nossos associados", explica o CEO. 
A segurança é transversal e abarca vertentes ilimitadas 
podendo ir desde a segurança contra incêndios à presta-
ção dos primeiros socorros, mas os centros comerciais 
são "os edifícios de uso público mais seguros do país. A 
segurança é um conceito pluriforme que deve ser perce-
tível por toda o ecossistema de um determinado centro, 
devendo ser essencialmente presente, eficiente e discre-
ta", na opinião de Rodrigo Moita de Deus. 
Um exemplo concreto é a implementação nos centros 
dos sistemas de dispositivos de Desfibrilhação Automáti-
ca Externa (DAE). "As equipas de vigilância são treinadas 
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para os utilizar e já salvaram muitas vidas nos centros co-
merciais associados", assinala. 

AS MAIORES AMEAÇAS AOS DIAS DE HOJE 

"Nos últimos dez anos, a tecnologia tem vindo a ganhar 
uma importância crescente em tudo o que se relaciona 
com a segurança, sendo mesmo indispensável para com-

plementar a intervenção humana e garantir os níveis de 
conforto pretendidos", defende Carlos Alves. Assim, a 
Fnac tem vindo a realizar "investimentos significativos 

nesta área com atualizações constantes de equipamentos 

e ferramentas de monitorização e gestão". 

José Meneses prefere substituir o termo ameaças por 
ocorrências. "Em qualquer operação complexa, como é 
a nossa (que contempla não só as lojas, como os escri-
tórios e plataformas logísticas), estas ocorrências podem 
ser de natureza diversa (como falhas de energia e água, a  

incêndios, desastres naturais, entre muitas outras), mas 

estão bem identificadas nos nossos planos de ação", expli-

ca. Nos últimos tempos, relativamente à maior ameaça, 

denota o facto de a pandemia ter obrigado à implemen-

tação de um leque de medidas que ainda vigoravam à 

data de fecho desta edição. "Por outro lado, mantém-se 

a preocupação constante com a segurança de clientes e 

colaboradores e com o bom funcionamento do negócio, 

atuando na prevenção de acidentes tanto na área do sa-

fety como do security', explica o diretor de Segurança. Na 

área de security, seguindo a tendência nacional, a equipa 

está muito desperta para a segurança da informação e 

para a cibersecurity e, acima de tudo, "para uma técnica 

que está em crescimento a nível mundial, e que se traduz 

na 'engenharia social' - ou seja, na educação e formação 

para os temas relacionados com esta área". 

Existem especificidades na Makro Portugal, por ter um 

conceito de negócio muito próprio, às quais são aplica-

das medidas preventivas e controlo à medida. "É o caso da 
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inspeção regular que efetuamos aos sistemas de racking 

(armazenamento em altura) e paletes, onde qualquer 

anomalia que possa colocar em risco a integridade físi-
ca de quem frequenta os nossos espaços é de imediato 
corrigida", explica José Meneses. Ao nível da prevenção e 
combate a incêndios, por exemplo, a Makro investe anual-
mente para manter todos os sistemas atuais e funcionais. 

"Temos mecanismos de controlo que nos garantem que 

esses sistemas estão, a todo o momento, funcionais e 
operacionais:' 
A política seguida ao nível de segurança, prevenção e con-
trolo surge como um todo e é um ativo que o diretor de se-

gurança considera "essencial para o negócio", permitindo 

estar alerta para qualquer incidente e/ou ocorrência que 

possa vir a acontecer, ativando os mecanismos necessá-
rios e adequados. 
Nota ainda para as alterações frequentes a nível legislati-

vo e que obrigam a algumas adaptações por parte das em-
presas. "Os equipamentos são cada vez mais tecnológicos; 
as equipas de trabalho sofrem alterações constantes e, 
face a estas variáveis, a aposta tem de ser na formação 

das pessoas (tanto colaboradores da área da segurança, 
colaboradores Makro em geral, bem como outros presta-
dores de serviço que laborem nos nossos espaços), num 
enquadramento e supervisão muito próximos e assertivos 
de cada posto de trabalho, secção ou departamento". 

"Este é um setor que tem a inovação no 

seu código genético. E a segurança não é 

exceção. Como bons exemplos destaco os 

sistemas de videovigiláncia com software 

analítico e mesmo algumas cãmaras de 

CCTV que já comportam em cada unidade" 
Rodrigo Moita de Deus, APCC 

O acompanhamento é assim constante e contínuo e a 

Makro monitoriza a questão da quebra desconhecida 

(seja pela originada pela própria atividade desenvolvida 

ou, em casos mais extremos, por furto, burla ou qualquer 

outra forma de crime). 
Ao longo dos anos, o retalhista tem implementado medi-

das de controlo para identificar, monitorizar e combater 

a quebra que surge com produtos "sensíveis", traduzindo-

-se, por exemplo, no reforço das equipas de segurança nos 

espaços e de recorrer à tecnologia para auxiliar com o re-

curso a câmaras de vigilância. 
"Estas medidas de controlo, aliadas ao investimento em 

equipamentos e sistemas, têm feito com que a quebra ori-

ginada através da prática de crimes seja prontamente de-

tetada e combatida, mantendo-se em valores residuais", 

refere José Meneses. 
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O problema das perdas é menos comum nos centros co-
merciais, garante Rodrigo Moita de Deus, uma vez que, 
nos centros comerciais, além da segurança própria das 
lojas, existe um dispositivo do próprio centro. "Este é 
um setor que tem a inovação no seu código genético. E 
a segurança não é exceção. Como bons exemplos desta-
co os sistemas de videovigilância com software analítico 
e mesmo algumas câmaras de CCTV que já comportam 
em cada unidade", destaca. Ainda que as estruturas de 
segurança já existam e operem normalmente, vão sendo 
efetuados investimentos no seu "upgrade". 
Carlos Alves sublinha que "a Fnac tem um histórico extre-
mamente positivo em termos de perdas relacionadas com 
fraude, furto e roubo. Essa realidade está relacionada com 
a especial relevância com que o tema sempre foi avaliado 
na empresa e de ter uma equipa dedicada permanente-

  

mente a analisar e gerir todos os processos de segurança". 
Infelizmente, a questão das perdas é uma tendência cres-
cente na Europa, seja pelas condições socioeconómicas, 
seja pela falta de investimento na área da segurança. Esta 
tendência poderá ser alterada com projetos de redução de 
quebras feitos à medida dos clientes com os equipamen-
tos adequados a cada situação. 
"A STC Nedap tem esses projetos dedicados aos clientes 
e soluções que, cumprindo esses projetos, reduzem em 
muito a quebra desconhecida", começa por referir Jorge 
Farinha, diretor da empresa em Portugal que disponibili-
za soluções para ajudar os retalhistas no aumento de ven-
das e redução da perda desconhecida com equipamentos 
que não são dotados de eletrónicas convencionais, mas 
de microcomputadores integrados nos sistemas, que fa-
zem a gestão em tempo real de todos os equipamentos, 
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fornecendo todos os dados ao cliente para a tomada de 

decisão mais assertiva. 

"Podemos afirmar que temos os sistemas mais fiáveis do 

mercado tanto em RF como em RFID. A nossa plataforma 

iD Cloud para gestão de inventários permite uma gestão 

e acompanhamento do produto desde o fabrico até à ven-

da final em loja, bem como poder ter um inventário em 
30 minutos. A nossa solução iD Top é uma solução RFID, 

de teto, que não tem pedestais à entrada das lojas, o que 

permite entradas mais amplas", salienta. A conexão dos 

sistemas e a manutenção remota em tempo real permi-

tem uma redução drástica de tempo de intervenção, bem 

como a redução de custos aos clientes por deslocações, 
acrescenta o responsável. O objetivo da STC Nedap passa, 
assim, por garantir que o cliente "se preocupe com o seu 
próprio negócio" e não se disperse por outras áreas. 
O RFID vem ajudar nas quebras desconhecidas uma vez 
que cada produto é único e identificável na cadeia de 
distribuição. "As trocas ou devoluções fraudulentas não 
são possíveis. Além destas soluções, os acessórios e con-

sumíveis, para proteção como os cablelocks, as caixas de 
proteção (safers), aranhas e etiquetas são fundamentais 

para o sucesso da redução de quebras. Desta forma a STC 
Nedap compromete-se com os seus clientes na ajuda da 
redução da perda desconhecida, garantindo que o cliente 
se preocupe com o seu próprio negócio. "O investimento 
em soluções que aumentem as vendas e reduzam as per-
das desconhecidas é importante para qualquer negócio. 
Quando temos equipamentos que permitem o aumento 
das vendas e a redução das quebras suportado por um 
projeto de quebras personalizado, os resultados são exce-
lentes", explica Jorge Farinha. 
A omnicalidade é essencial para qualquer gestão do pró-
prio negócio. "Hoje, temos os equipamentos que permi-
tem ter as antenas antifurto conectadas, através de RFID, 

às bases de dados dos clientes para gestão de inventário 
em tempo real, identificação de um artigo em loja ou ar-
mazém, pagamentos no telemóvel, etc.", refere Jorge Fari-

nha. No caso da inteligência artificial, "existem sistemas 

interativos que permitem ao cliente experimentar vir-

tualmente ou visualizar as peças de roupa vestidas, bem 

como poder fazer um cruzamento de vendas com outros 

artigos e acessórios das lojas". 
Mas, então, quais são as principais barreiras ao investi-

mento em novas tecnologias? O diretor da STC Nedap  

considera que é a mentalidade que impede a mudança. 

Os clientes devem entender que o investimento é isso 

mesmo, como o nome indica, e não um custo. "Uma vez 

que os equipamentos do passado não traziam mais co-

nhecimento sobre o negócio, o cliente ficou com a ideia de 

que os sistemas não eram uma mais-valia na redução das 

quebras. Nos tempos de hoje, onde podemos monitorizar 

e ter toda a informação dos nossos equipamentos (nú-

mero de alarmes, manutenção remota em quatro horas, 

contagem de pessoas, publicidade integrada nas antenas, 

deteção de metais, stock em tempo real, etc.), este tipo de 

soluções permite uma recuperação do investimento em 

pouco tempo", acrescenta. 

"O investimento em soluções que 

aumentem as vendas e reduzam as perdas 

desconhecidas é importante para qualquer 

negócio" 
Jorge Farinha, STC Nedap 

A pandemia trouxe muitos desafios aos retalhistas na for-

ma de ver o negócio e identificar o que não se via quan-
do há uma redução nas vendas. "Tivemos muita procura 
pela limitação do número de pessoas em loja, o que abriu 

espaço para terem contadores de pessoas 3D que infor-

mavam os clientes e funcionários da capacidade limite 

de cada loja por metro quadrado e se poderiam entrar ou 

não nessa loja devido à capacidade". No que respeita aos 
furtos, apesar dos confinamentos, Jorge Farinha conside-

ra que aumentou em alguns setores, sobretudo devido ao 

aumento do desemprego. "Mas penso que foram tomadas 

decisões importantes como desenvolverem caminhos 

para a omnicalidade de forma sustentada e investimentos 

na área da quebra desconhecida:' 
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Todos os responsáveis entrevistados para este artigo des-
tacam como principal investimento tudo aquilo que foi 
preciso acautelar nos seus espaços devido à pandemia. 
As grandes cadeias de retalho que trabalham com a STC 
Nedap fizeram este investimento porque conseguem vi-
sualizar através da plataforma Device Manager todas as 
suas lojas em tempo real e verificar o funcionamento 
dos seus equipamentos, mantendo o controle do investi-
mento feito. E quando comparamos os clientes nacionais 
com os estrangeiros, Jorge Farinha refere que os últimos 
"mantiveram a preocupação na redução das perdas fa-
zendo investimentos em equipamentos de qualidade 
para terem o controlo desse investimento e monitorizar 
os equipamentos". 

nentemente as metodologias que permitam aumentar a 
eficácia da segurança dos sistemas e atuar de forma pre-
ventiva para minimizar ou impedir ocorrências. "Avulta-

dos investimentos têm vindo a ser executados para oti-

mizar a segurança dos sistemas internos e a segurança de 

todo o tipo de comunicações e transações", assinala. 

Apesar da destacada visibilidade nos últimos meses, há 
muito que os ciberataques representam uma ameaça real 

para toda a economia. "E o setor tem respondido a essa 

crescente ameaça reforçando o trabalho com empresas 

especializadas para garantir a segurança dos seus siste-

mas", refere Rodrigo Moita de Deus. 

PREVENIR OU COMBATER 

OS CIBERATAOUES? 

Nos tempos mais recentes tem existido a necessidade de 
combater mais de perto os ciberataques e até de prevenir 
situações como as que têm surgido em vários setores. "A 
nível de empresa, nacional e internacionalmente, existe 
um grupo específico na Fnac para gerir situações críticas, 
assim como uma vasta equipa dedicada a implementar 
diariamente ações e processos que garantam o máximo 
de rigor e controlo em tudo o que se relaciona com os da-
dos e compras online", afirma Carlos Alves. 
Para tal, existe a tendência de analisar e estudar perma-

 

"Avultados investimentos têm vindo a ser 
executados para otimizar a segurança dos 
sistemas internos e a segurança de todo o 

tipo de comunicações e transações" 
Carlos Alves, Fnac 

I I 

"Não avançaríamos com a digitalização 

do nosso negócio sem que estivessem 

garantidos os requisitos de segurança nesta 

área" 
José Meneses, Makro Portugal 

A aposta na segurança online tem avançado a par do cres-
cimento da expressão da Makro no digital. "Não avança-
ríamos com a digitalização do nosso negócio sem que 
estivessem garantidos os requisitos de segurança nesta 
área. Aliás, a Makro Portugal está integrada num grupo 
internacional que cumpre criteriosamente todas as dis-
posições em matéria de proteção de dados de colabora-
dores, clientes e todos os parceiros e cuja política interna 
é extremamente rigorosa, dispondo, inclusive, de uma 
equipa inteiramente dedicada aos assuntos de complian-
ce e data protection", explica José Meneses. Para além da 
segurança das redes através de sistemas de controlo mui-
to apertados, é feito um trabalho de prevenção. 
A ESET, empresa europeia liderem soluções de cibersegu-

rança, lançou no começo do mês de junho o seu relatório 
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do primeiro quadrimestre do ano, o Threat Report TI, que 
compila as principais estatísticas dos seus sistemas de de-
teção, destacando exemplos notáveis da sua investigação 
na área da cibersegurança e revelando informação exclu-
siva sobre ameaças atuais. Enquanto primeiro relatório 
de ameaças do ano corrente, que cobre o período corres-
pondente aos meses de janeiro a abril, o Threat Report TI 

2022 inclui ainda comentários sobre tendências gerais 

observadas ao longo destes meses, com destaque para as 
principais descobertas de investigação. 
Antes da invasão da Rússia à Ucrânia, a telemetria da 
ESET registou urna queda acentuada nos ataques via RDP 
de 41% em relação ao quadrimestre anterior. O declínio 
destes ataques surge dois anos depois de um crescimento 

constante. Pode ler-se em comunicado de imprensa que, 

entre as razões possíveis por detrás deste declínio, a ESET 

sublinha "a queda no trabalho remoto relacionado com a 
pandemia, a maior sensibilização entre os departamentos 
de TI, e a guerra, cuja disrupção e sanções terão influen-
ciado o acesso e disponibilidade às infraestruturas envol-
vidas nos ataques RDP. Apesar disso, perto de 60% dos  

ataques RDP registados no último quadrimestre tiveram 
origem na Rússia". 
Outro efeito secundário da guerra foi a Rússia, tipica-
mente um país imune a ameaças de ransomware, ter 

sido o maior alvo de ameaças desta categoria no últi-

mo quadrimestre (12%). Os investigadores da ESET de-
tetaram inclusive variantes de "lock-screen" que usam a 
saudação nacional ucraniana "Slava Ukraini!" (Glória à 
Ucrânia!). Adicionalmente, registou-se um aumento no 
número de ransomware e "wipers" mais amadores. Os 
seus autores assumem frequentemente o apoio de um 
dos lados em luta e posicionam os ataques como vin-
ganças pessoais. 

"Sem surpresas, a guerra tem também sido explorada por 
autores de ameaças de spam e phishing. Logo após a inva-

são, a 24 de fevereiro, scammers começaram a aproveitar-

-se das pessoas que procuravam apoiar a Ucrânia, usando 

iniciativas de caridade e angariação de fundos fictícias 

como iscos. Nesse mesmo dia, a telemetria da ESET de-

tetou um grande pico em deteções de spam", assinala o 

mesmo comunicado. • 
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