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Resumo
Com o objetivo de apoiar pequenos e médios negócios agrícolas, o Walmart Brasil desenvol-
veu o Clube dos Produtores, com foco na agricultura familiar, que em 2015 atendeu mais de 
nove mil famílias e gerou benefícios na agrossociedade, em que os produtores selecionados 
recebiam um selo para a identificação do seu produto. Até 2014, o programa teve foco em 
ampliar o Clube geograficamente para os 18 Estados e mais o Distrito Federal, onde o Walmart 
estava presente com 540 lojas. Para continuar expandindo, Thiago Abud Fonseca, gerente do 
programa, enfrentava o dilema de como ampliar a base de participantes, mantendo os pa-
drões de qualidade estabelecidos.
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1 Este caso foi escrito inteiramente a partir de informações cedidas pela empresa e outras fontes 
mencionadas no tópico “Referências”. Não é intenção dos autores avaliar ou julgar o movimento estra-
tégico da empresa em questão. Este texto é destinado exclusivamente ao estudo e à discussão acadêmi-
ca, sendo vedada a sua utilização ou reprodução em qualquer outra forma. A violação aos direitos auto-
rais sujeitará o infrator às penalidades da Lei. Direitos Reservados ESPM.
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 Luciano Nunes, diretor de Perecíveis do Walmart Brasil (responsável pelo Clube dos 
Produtores), e Thiago Abud Fonseca, gerente do Clube (responsável pela região sudeste), dis-
cutiam os principais desafios e possíveis oportunidades do Clube dos Produtores, iniciativa do 
Walmart Brasil:
 – “Os ganhos mútuos para a agrossociedade têm permitido a expansão do Clube dos 
Produtores para todas as regiões e nesse momento precisamos pensar em como impulsionar a 
participação dos produtores nessa iniciativa”, comentou Luciano. 
 – “Sem dúvida. O Guia dos Produtores tem desenvolvido um papel importante para 
consolidar as boas práticas no campo e agora, para o Clube continuar a crescer, será preci-
so desenvolvermos mecanismos que promovam a expansão e o engajamento de uma maior 
quantidade de pequenos produtores nas atividades do Clube e assim aumentar os ganhos na 
agrossociedade”, continuou Thiago. 
 – “Criar uma Governança em Rede Social para a nova geração de produtores pode nos 
ajudar nesse desafio? Mantendo o foco na visão do cliente, podemos impulsionar as vendas?”, 
finalizou Luciano, encomendando a Thiago um projeto para alcançar maior engajamento dos 
produtores no Clube. 

O Clube dos produtores 

Apoiando a agricultura familiar, podemos transformar um setor que tem sido negativamente 
associado ao problema da fome em parte da solução... Não podemos melhorar a nutrição sem 
segurança alimentar. E não podemos chegar à segurança alimentar sem melhores sistemas ali-
mentares... O mundo enfrenta muitos desafios que só podemos superar se trabalharmos juntos.

– José Graziano da Silva, Diretor-Geral da FAO

 Representavam mais de 12 milhões os pequenos produtores na agricultura familiar, 
presentes em mais de 4 milhões de propriedades (segundo censo do IBGE 2006), que enfren-
tavam dificuldades de acesso ao crédito e estavam defasados tecnologicamente em relação às 
modernizações e mecanizações disponíveis. Com baixa renda, a maioria das pequenas proprie-
dades se caracterizava pela agricultura de subsistência e recebia o apoio do governo através 
de programas assistencialistas, como o Bolsa Família e o Fome Zero. Retirar da pobreza muitas 
famílias que estavam abaixo da linha da miséria teve papel importante para dar condições para 
o desenvolvimento e para preparar os produtores para dar o próximo passo e continuar a se 
desenvolver. Era preciso buscar saídas para tornar os pequenos estabelecimentos financeira-
mente viáveis. O acesso aos canais de comercialização modernos e do varejo de alimentos es-
tava entre as alternativas para melhorar a renda dessas famílias produtoras. Porém, esses canais 
estavam cada vez mais restritos, devido aos altos padrões de qualidade e às exigências dos 
consumidores.
 O mercado consumidor era representado pela população dos grandes centros urba-
nos, onde o cliente enfrentava longas jornadas de trabalho e buscava cada vez mais praticida-
de e produtos de qualidade. Com acesso irrestrito às informações provenientes da internet, 
o consumidor estava mais interessado na rastreabilidade dos produtos para o consumo e na 
segurança dos alimentos. Consequentemente, procurava entender as condições de trabalho 
e do uso adequado dos defensivos agrícolas aplicados na produção dos alimentos. Na pesqui-
sa desenvolvida pela ABAG/ESPM sobre “As percepções dos Grandes Centros Urbanos sobre o 
Agronegócio Brasileiro”, era confirmado o forte vínculo entre a população urbana e o campo, 
ao classificar a profissão do agricultor entre as cinco consideradas vitais para os moradores dos 
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grandes centros. A pesquisa apontou que 83,8% dos entrevistados consideravam a profissão 
do agricultor muito importante para quem mora nas cidades. 

 E para aproximar ainda mais os consumidores aos pequenos produtores, o Clube dos 
Produtores do Walmart desde 2002 viabilizava o acesso dos agricultores às prateleiras do varejo 
nos grandes centros urbanos. O programa permite acesso aos produtos frescos e de qualidade 
elevada aos clientes nos hipermercados, atacados, supermercados e lojas de conveniência de 
bairro da maior rede de varejo do mundo. Engenheiros agrônomos participavam do progra-
ma e acompanhavam os agricultores no processo de produção dos alimentos, propondo me-
lhorias de processos, embalagens e nos produtos para, dessa forma, adequar aos padrões de 
fornecimento do Walmart, que vinham das exigências dos consumidores nos grandes centros                
urbanos.
 Os contratos diretos com o varejista resultavam em maiores receitas ao pequeno pro-
dutor e a logística de entrega dos produtos simplificava o acesso aos mercados modernos. Adi-
cionalmente, a possibilidade de o produtor vender para outros mercados, devido à inexistência 
de exclusividade de fornecimento para o Walmart, proporcionava melhores condições para o 
produtor crescer. “Além de aumentarmos a rentabilidade, já que as negociações de compra e 
venda dos produtos eliminam os intermediários, contribuímos ainda para a fixação dos peque-
nos e médios produtores em suas propriedades, desenvolvendo seus negócios. Nosso cliente 
também ganha, já que passa a ter acesso a um produto de qualidade, saudável e com preço 
baixo. Geramos assim um ciclo sustentável”, destacou Luciano Nunes, diretor de Perecíveis do 
Walmart Brasil, responsável pelo Clube dos Produtores. Ao formalizar o contrato, o pequeno 
produtor passava a fazer uso do Selo do Clube dos Produtores, proporcionando maior des-
taque nas prateleiras e atraindo maior atenção dos consumidores que associavam o selo aos 
produtos mais frescos e de melhor qualidade.
 Os ganhos mútuos em toda a agrossociedade possibilitavam a expansão do programa 
da região sul para outras regiões do Brasil e, em 2015, o Clube havia atingido a máxima ex-
pansão geográfica até então, estando presente em 18 Estados e no Distrito Federal, nos locais 
onde o Walmart estava presente com mais de 540 lojas. Havia ainda oportunidade de levar o 
programa a muitos produtores e Thiago Abud Fonseca, gerente do Clube responsável pela re-
gião sudeste, precisava de alternativas para ampliar os benefícios para a agrossociedade e, para 
isso, buscava aumentar o número de participantes do Clube. Na época o programa alcançava 
mais de 9 mil famílias e possuía aproximadamente 500 contratos. Havia metas específicas da 
matriz, em Bentonville/AR, nos Estados Unidos, que demandava a ampliação do programa. Fa-
ziam parte do programa, cooperativas e pequenos produtores, dos quais poucos notavelmente 
se responsabilizavam por um maior volume do fornecimento e agregavam a produção de ou-
tros, para dessa forma normalizar os volumes de fornecimento e atender a regularidade exigida 
pelo setor de varejo de alimentos. Alguns produtores entusiastas ainda potencializavam o seu 
fornecimento articulando e influenciando na melhoria contínua dos processos, produtos e em-
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balagens das famílias agregadas e, dessa forma, um maior número de pequenos produtores 
participava indiretamente do programa e podia se beneficiar, adicionalmente, de sinergias de 
escala, logística e escopo.
 Thiago precisava impulsionar a participação dos produtores no Clube e acreditava que 
com o apoio dos influenciadores poderia aumentar o número de famílias. Para isso, precisa-
va desenvolver formas de mapear os atores do programa e assim sugerir mecanismos para 
aumentar o engajamento e a articulação dos produtores. Ao perceber o avanço das mídias 
sociais no campo, em congruência com a transição da produção de pai para filho, identificava 
na geração Y um potencial para estabelecer uma governança em rede social. A percepção dos 
consumidores também precisava ser alavancada e divulgada para que os clientes tivessem visi-
bilidade da sustentabilidade ambiental e social do Clube dos Produtores. Os produtos de qua-
lidade com rastreabilidade de origem e uso adequado de defensivos agrícolas poderiam ser 
de interesse aos clientes sustentáveis. A percepção de produtos mais frescos, com padrão de 
qualidade elevado e embalagens mais práticas para o consumo, poderia atender às exigências 
do consumidor moderno após a porteira. O potencial para alavancar as vendas dos perecíveis 
precisava ganhar a visibilidade dos consumidores para atrair maior tráfego de cliente.

Walmart Brasil

Uma empresa que mantém mais de 60 mil itens em suas gôndolas, negocia com milhares de 
parceiros e se relaciona com um milhão de brasileiros a cada dia tem a responsabilidade de 
estimular iniciativas sustentáveis. 

– Guilherme Loureiro, presidente do Walmart Brasil 

 No ano de 2014 o faturamento total do Walmart alcançava a marca de USD$ 485,7 
bilhões (segundo o relatório anual de 2015 – Anexo 1) que era equivalente a R$ 1.291,8 bilhões 
(considerando a taxa de R$ 2,66 de Dez 2014) e superava em torno de 9% o PIB Agro do mesmo 
ano, de R$ 1.178,9 bilhões (de acordo com relatório da Cepea/CNA – Anexo 2). Se fosse um país, 
seria a 28ª economia mundial a frente de países como a Áustria, Emirados Árabes e África do 
Sul: 
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 O Walmart chegou ao Brasil em 1995 e desde então apresentava um ritmo contínuo 
de crescimento, oferecendo preços baixos, de forma sustentável e socialmente responsável. 
Em 2015 ao completar 20 anos, estava presente em todo o território nacional através do site 
de comércio eletrônico e localmente em cidades das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 
e Sul. Atender aos diferentes perfis de clientes estava no foco da empresa, em um país com 
tanta diversidade cultural, de costumes, paisagens e climas. Para satisfazer os consumidores, 
trabalhava com vários formatos: hipermercados, supermercados, clubes de compra, lojas de 
atacado e de vizinhança, incentivava práticas mais sustentáveis em toda a cadeia para apoiar as 
comunidades locais onde estavam os clientes.
 Nas palavras do próprio fundador, Sam Walton, ficava transparente para todos os as-
sociados (assim chamados os funcionários na empresa) a prioridade da empresa nos clientes, 
que era observada na aclamada abertura de um programa de treinamento corporativo, em que 
falava:
 “Eu sou o homem que vai a um restaurante, senta-se à mesa e pacientemente espera, 
enquanto o garçom faz tudo, menos o meu pedido. Eu sou o homem que vai a uma loja e espe-
ra calado, enquanto os vendedores terminam suas conversas particulares. Eu sou o homem que 
entra num posto de gasolina e nunca toca a buzina, mas espera pacientemente que o empre-
gado termine a leitura do seu jornal. Eu sou o homem que, quando entra num estabelecimento 
comercial, parece estar pedindo um favor, ansiando por um sorriso ou esperando apenas ser 
notado. Eu sou o homem que entra num banco e aguarda tranquilamente que as recepcionis-
tas e os caixas terminem de conversar com seus amigos, e espera. Eu sou o homem que expli-
ca sua desesperada e imediata necessidade de uma peça, mas não reclama, pacientemente, 
enquanto os funcionários trocam ideias entre si ou, simplesmente abaixam a cabeça e fingem 
não me ver. Você deve estar pensando que sou uma pessoa quieta, paciente, do tipo que nunca 
cria problemas. Engana-se. Sabe quem eu sou? EU SOU O CLIENTE QUE NUNCA MAIS VOLTA! 
Divirto-me vendo milhões sendo gastos todos os anos em anúncios de toda ordem, para me 
levar de novo à sua firma. Quando fui lá, pela primeira vez, tudo o que deviam ter feito era ape-
nas a pequena gentileza, tão barata, de me enviar um pouco mais de CORTESIA”.

 “CLIENTES PODEM DEMITIR TODOS DE UMA EMPRESA, DO ALTO EXECUTIVO PARA BAI-
XO, SIMPLESMENTE GASTANDO SEU DINHEIRO EM ALGUM OUTRO LUGAR.”

– Sam Walton, fundador do Walmart

 Com a visão de “Vender por menos para as pessoas viverem melhor”, evidenciava o 
foco em atender o cliente e incentivar iniciativas socialmente responsáveis. A empresa liderava 
o Pacto da Sustentabilidade e divulgava anualmente um Relatório de Sustentabilidade, que 
em 2015, apontou: “O Walmart Brasil se empenha para construir relacionamentos duradouros, 
que promovam o desenvolvimento sustentável da cadeia de fornecimento e das comunidades 
das localidades onde atua, além de incentivar ações de preservação ambiental. O posiciona-
mento é fundamental para a estratégia de oferecer produtos de qualidade com preços mais 
baixos e competitivos em qualquer dia da semana, com reduzido impacto socioambiental” e 
informava que a oferta de alimentos seguros estava entre os principais compromissos, pois 
atendia e respeitava seus clientes. Até o final de 2014, certificou aproximadamente 60% dos 
fornecedores-alvo da primeira fase do Programa de Qualificação e Certificação. Para parcei-
ros comerciais de hortifrúti, adotava o programa 3P que se baseava em três pilares: gestão de 
resíduos de defensivos agrícolas nos alimentos, rastreabilidade e auditorias de qualificação. A 
empresa monitorava 30% dos itens de perecíveis e mercearia nos pontos considerados críticos 
que estavam relacionados ao recebimento, estocagem, produção e venda. Nos CDs (Centros de 
Distribuições), checavam-se todos os produtos recebidos em relação aos quesitos de qualidade 
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e segurança dos alimentos e aprimoravam os processos de auditoria interna, com prioridade, 
principalmente, em higiene, condições estruturais, controle de pragas e temperatura. 
 Esse foco no cliente motivava o desenvolvimento de programas sustentáveis que pu-
dessem desenvolver os fornecedores nas comunidades próximas das unidades do Walmart, 
como o Clube dos Produtores, que aproximava o cliente dos grandes centros urbanos aos pro-
dutos da agricultura familiar nas comunidades rurais, demandava constantemente avaliar as 
necessidades e tendências do cliente moderno e as características dos fornecedores do Clube, 
membros da agricultura familiar. 

Tendências de Consumo e Agricultura Familiar

Precisamos observar atacado, varejo e consumidor com um olhar holístico, mais global, tendo 
o consumidor como o principal elemento. 

– Luis Madi, presidente do Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos)

 Com a estabilidade econômica e o avanço tecnológico, os mercados consumi-
dores estavam cada vez mais complexos, exigentes quanto à escala de comercialização,                                          
padronização e qualidade. Os consumidores buscavam praticidade, frescor e responsabilidade 
social. Tais mudanças de hábito de consumo estavam presentes na pesquisa Brazil Food Trends 
2020, que apontava as principais tendências, necessidades e desejos dos consumidores brasi-
leiros. E nos pontos avaliados pela pesquisa, podiam-se destacar em cada um dos aspectos as 
principais observações que se apresentavam e que foram listadas abaixo (Anexo 3): 
 Sensorialidade e Prazer – “O fornecimento de informações sobre o valor nutricional, 
funcionalidade e propriedades dos alimentos relacionados à saúde deverá ser um serviço cres-
cente nos supermercados, no sentido de orientar a compra dos consumidores”;
 Saudabilidade e Bem-Estar – “A oferta de produtos frescos e itens prontos para o con-
sumo estava em sintonia com as tendências globais de alimentação sustentável”;
 Conveniência a Praticidade – “Os jovens consumidores, cujo estilo de vida incorpora o 
uso intensivo da internet e do telefone celular, terão uma percepção do mundo diferente em 
relação às gerações anteriores, valorizando aspectos tais como a acessibilidade, mobilidade, 
conectividade e relacionamento por meio de redes sociais, na vida cotidiana”;
 Confiabilidade e Qualidade – “O varejo também deverá garantir a segurança dos pro-
dutos comercializados, exigindo das indústrias certificados de origem e rastreabilidade, que 
deverão ser informados e exibidos ao público”;
 Sustentabilidade e Ética – “A atenção do mundo para as questões ambientais influen-
cia o comportamento do consumidor na hora de escolher os produtos. É comum a preocupa-
ção em conhecer a origem dos alimentos e as condições nas quais eles foram produzidos. O 
consumidor quer produtos e processos sustentáveis, até como forma de equilibrar o consumis-
mo dos dias de hoje”.
 Os consumidores acessavam as informações de forma irrestrita, através da internet, 
ao mesmo tempo em que a as mídias sociais promoviam uma disrupção dos meios de comu-
nicação tradicionais, as relações pessoais estavam mais dinâmicas e o consumidor buscava a 
rastreabilidade dos produtos que consumia, provenientes da agricultura familiar. Esta, por sua 
vez, enfrentava uma alta demanda por alimentos e precisava ser suprida por um grande núme-
ro de pequenos estabelecimentos rurais. Segundo dados do Censo-Agro 2006, as propriedades 
rurais, com renda inferior a dez salários mínimos, representavam 89% dos estabelecimentos, o 
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que tornava o mercado altamente competitivo, em que a escala de produção era fundamental 
para viabilizar economicamente os empreendimentos rurais.

 “Com a economia globalizada que vemos hoje, a tendência é que a margem unitária 
por produto agrícola seja cada vez menor, dada a competição internacional, de modo que só se 
faz renda na agricultura na escala e o pequeno produtor por definição não tem escala, então faz 
a sua escala através de cooperativas, que agregam valor e, por isso, a agricultura familiar cresce 
de importância sobretudo em função do movimento cooperativista”.

– Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura
https://www.youtube.com/watch?v=3DcQTppEW9c

 Como 70% dos produtos alimentícios chegavam à mesa dos brasileiros através da 
Agricultura Familiar, de pequenos e médios produtores que trabalhavam no campo, a comer-
cialização dessas pequenas famílias alcançava importância mundial e, por isso, o ano de 2014 
foi eleito o ano internacional da agricultura familiar pela Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação (ONU/FAO). Tendo em vista a importância na produção de alimen-
tos, buscavam-se opções para as dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores e alter-
nativas para ampliar a renda. E, para isso, precisavam encontrar alternativas aos tradicionais 
mecanismos de comercialização, do mercado spot. 
 O distanciamento entre produtores e consumidores aumentava continuamente e, 
para buscar saídas sustentáveis para os pequenos produtores da agricultura familiar, o Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE desenvolveu a pesquisa “A pequena produção rural 
e as tendências do desenvolvimento agrário: Ganhar tempo é possível?”, na qual o desenvolvi-
mento do pequeno produtor estava no centro dos estudos e se destacava: “...é possível promo-
ver a inserção de pequenos produtores. Entretanto, tais experiências demonstram que é fun-
damental a articulação em torno de projetos bem elaborados tecnicamente, economicamente 
viáveis e apoiados de maneira mais integral, continuada e consistente. Ou seja, a integração 
produtiva requer o atendimento de certas condições que nem sempre se verificam, e muitas 
das políticas públicas, desenhadas com critério de foco abrangente têm tido dificuldade para 
definir prioridades e organizar as intervenções a partir da identificação e adequação aos merca-
dos modernos”. A pesquisa apresentava de forma contundente a problemática e sugeria como 
principal oportunidade para o desenvolvimento do pequeno produtor o desenvolvimento de 
projetos estratégicos de longo prazo: “Falta um projeto de negócio que contemple, em uma 
perspectiva dinâmica e sustentável, as necessidades gerais de investimentos, custeio, assistên-
cia técnica e acesso aos mercados. Os produtores continuam sendo orientados pela lógica dos 
tradicionais mercados spot, e não pela comercialização baseada em compromissos mútuos, o 
que os deixa sujeitos a maiores riscos”. Para preencher a lacuna de gestão e dar a oportunidade 
para o desenvolvimento de pequenos produtores, estava o Clube dos Produtores do Walmart 
que buscava ao mesmo tempo atender às clientes dos grandes centros e desenvolver os pe-
quenos produtores.
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A Trajetória do Clube dos Produtores

 “Depois que a gente começou a fazer parte do Clube dos Produtores melhorou muito, 
o negócio cresceu, aumentou a quantidade vendida, aumentou a produção na lavoura. Do jeito 
que comecei, porque venho de uma família muito pobre, muito humilde, as dificuldades por 
que a gente passou para conseguir chegar onde está hoje e com sonhos de continuar crescen-
do, eu me acho uma vencedora. E sempre quando no supermercado, fazendo compras, eu acho 
muito bom, é satisfatório, olhar no carrinho de outros clientes e ver eles levarem um produto 
que é teu, eu olho e vejo que esse produto passou pela minha mão, eu plantei, colhi e hoje está 
aqui dentro da loja, o consumidor está levando embora”.

– Adriane Barbosa de Campos, produtora rural de Guaíba/RS
https://www.youtube.com/watch?v=LMQdptmgbQo

 Lançado em 2002, o Clube dos Produtores do Walmart Brasil visava proporcionar aos 
pequenos e médios agricultores familiares o acesso ao grande varejo. Em 2015, os agricultores 
que participavam do programa foram responsáveis pelo abastecimento de 12,3% do volume 
de hortifrutigranjeiros, o que beneficiou o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. 
Esperava-se que, até 2017, a participação de hortifrútis comprados por meio do Clube fosse de 
15%. No ano de 2015, o programa beneficiava 9.221 famílias. Como forma de contribuir com o 
desenvolvimento desses agricultores, a empresa ofertava benefícios, como prioridade no des-
carregamento dos produtos, prazo de pagamento diferenciado e não exigência de exclusivida-
de de comercialização. 
 O Clube dos Produtores foi idealizado pelo Walmart para estreitar o relacionamento 
com produtores rurais de pequeno e médio porte. Ao apoiar a agricultura familiar por meio 
de relações comerciais de ganho mútuo a empresa ofertava produtos de maior qualidade aos 
clientes, a preços competitivos e estimulava as economias locais. A maioria das famílias comer-
cializava hortifrúti (47%). Com contratos que determinavam os padrões de qualidade, visibili-
dade especial nas lojas e ferramentas de apoio técnico, os produtores rurais passavam a ter a 
oportunidade de acessar o mercado consumidor moderno, negociando de forma direta e sem 
exclusividade. Para fazer parte do Clube dos Produtores, o produtor passava por uma avaliação 
em alguns aspectos, como a origem e qualidade da matéria-prima, respeito ao meio ambiente, 
responsabilidade social, qualidade da água e cumprimento da legislação sanitária e fiscal.

 Os produtores selecionados para participar do Clube destacavam em seus produtos o 
selo, que ampliava a visibilidade nas lojas e apoiava o cliente a identificar os produtos que pas-
savam pelo crivo do Walmart de certificação e controle do uso adequado de defensivos e mão 
de obra registrada. As recomendações para os produtores estavam no Guia de Apoio ao Produ-
tor, que divulgava informações sobre legislação ambiental, direitos humanos, meio ambiente e 
boas prática agrícolas, que colaboravam com o desenvolvimento da agricultura familiar. “O guia 
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é de extrema importância não só para os produtores do Clube, mas para os pequenos agricul-
tores, pois reforça a importância de pontos relevantes para a produção agrícola, como as boas 
práticas sociais e ambientais que, além de desenvolver sua produção, trazem benefícios para a 
sociedade e para o meio ambiente. Além disso, o material foca no desenvolvimento comercial 
dos produtores”, detalhou Thiago Abud Fonseca. No relatório de sustentabilidade o Walmart 
publicou a evolução do programa, as vantagens para os produtores, tais como o incremento 
de renda, o acesso a rede de lojas do Walmart, a prioridade de descarregamento de produtos, 
prazo de pagamentos diferenciados e prioridade na antecipação de crédito. Por outro lado, o 
acesso a produtos mais frescos, mais saudáveis e que ajudavam a fortalecer as economias locais 
estavam entre os benefícios para os clientes. A distribuição dos itens provenientes do Clube 
dos Produtores e o alinhamento com políticas de incentivo à agricultura familiar estavam no 
conteúdo do material. 

 “Nossa relação com o Walmart é uma relação de ganha-ganha, a gente produz um pro-
duto de qualidade que visa: o bem-estar do produtor rural, do meio-ambiente e mandar para o 
mercado com qualidade. O produto é colhido pela manhã, à tarde a gente faz o processamento 
e de manhãzinha já está chegando ao mercado para os clientes poderem consumir um produto 
fresco”.

– David Camargo, Associação de Produtores Rurais da Estância Bragantina e região
https://www.youtube.com/watch?v=1l78QMZa7Ks

 No ano de 2015, a companhia apresentou o Clube dos Produtores a cooperativas que 
buscavam crédito e fomento de instituições financeiras que ofertavam taxas diferenciadas a 
esse público. O objetivo era firmar novas parcerias e ampliar o número de produtores rurais 
beneficiados. O agrupamento das famílias participantes do Clube dos Produtores em coope-
rativas ou em produtores com maior escala de produção proporcionava melhores condições 
para o fornecimento ao varejo de alimentos, pois regularizava a escala produtiva, padronizava 
os produtos e as embalagens, gerando economias de escopo e logística. Algumas cooperativas 
concentravam um grande número de pequenos produtores e, seguindo o princípio de Pareto, 
mais de 80% do fornecimento da cooperativa para o varejo estava concentrada em menos de 
20% dos produtores. E todos se beneficiavam das economias de escalas e das melhores con-
dições comerciais. Por estarem mais bem preparados, o grupo seleto dos 20% dos produtores 
com maior capacidade de fornecimento precisavam ser engajados a comunicar os benefícios 
do Clube dos Produtores para engajar novos produtores a ampliar o fornecimento e também 
trazer novos pequenos produtores para participar através das cooperativas. A concentração do 
fornecimento era observada também em outros contratos diretos de produtores com o varejo 
(Anexo 4). 
 Com metas específicas para expandir o programa, Thiago Abud Fonseca precisava de-
senvolver mecanismos para que, através das cooperativas e dos próprios produtores, houvesse 
uma expansão da base de famílias participantes do Clube dos Produtores e de fornecimento. 
Era preciso que as famílias se desenvolvessem para que pudessem, além de ampliar o volume, 
manter e até melhorar o padrão de qualidade dos produtos fornecidos aos clientes das lojas 
do Walmart Brasil. Procurava soluções que inovassem na interação entre os produtores e com 
a sociedade urbana, que pudessem fazer uso das mídias sociais e dos novos meios de comuni-
cação, adequados às características da nova liderança no campo. A agrossociedade como um 
todo precisava ter melhor visibilidade do Clube dos Produtores para incentivar outras iniciati-
vas em rede.
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O Desafio de Expandir e Manter o Padrão

 “... no planeta, todos estamos separados por apenas seis pessoas. Seis graus de sepa-
ração entre nós e todos os outros habitantes do planeta. O presidente dos Estados Unidos, um 
gondoleiro em Veneza, é só preencher os nomes. É reconfortante saber que estamos tão próxi-
mos. Mas também acho uma espécie de tortura chinesa estarmos tão próximos, porque temos 
que encontrar as seis pessoas certas para fazer a conexão. Não são apenas nomes, são qualquer 
um. Uma indígena numa floresta virgem, a Tierra del Fuego, um esquimó. Eu, você, estamos 
ligados a todos neste planeta por conexão com seis pessoas.”

– John Guare, peça Seis Graus de Separação

 A teoria dos Seis Graus de Separação, inicialmente proposta em 1929, alcançou maior 
relevância com a popularização da internet e do uso das mídias sociais. A disrupção da forma 
tradicional dos meios de comunicação, as distâncias entre as pessoas, inclusive para a nova 
geração de produtores, estão se encurtando. As interações tornaram-se mais dinâmicas, prin-
cipalmente pelo uso das mídias sociais, e, para conectar quaisquer pessoas no mundo todo, 
precisa-se de até seis passos. 
 O grande desafio de Thiago estava em identificar os influenciadores para facilitar a co-
municação do varejo, nos grandes centros urbanos, até as pequenas propriedades das famílias 
distantes das cidades. Ele precisava buscar mecanismos e ferramentas para mapear os influen-
ciadores do Clube dos Produtores e, para isso, necessitava identificar os comunicadores que 
transmitissem as informações, os especialistas que formavam as opiniões e os vendedores que 
propagavam as ideias. Após o processo de identificação, viria o próximo desafio: como engajar 
os influenciadores para gerar benefícios ainda maiores na agrossociedade?
 Thiago tinha o prazo de três dias para apresentar a Luciano um projeto para alcançar 
maior engajamento dos produtores no Clube e os benefícios de se criar uma Governança em 
Rede Social para a nova geração de produtores.
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Anexo 1 - Walmart Annual Report 2015  
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ANEXO 2 – Relatório PIBAgro-Brasil CEPEA-USP / CNA 

ANEXO 3 – BRAZIL FOOD TRENDS 2020

Brazil Food Trends
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Anexo 4


