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Diante da acirrada concorrência que as redes de supermercados regionais Coop , D’avó , Econ e 
Bergamini enfrentam com a crescente presença dos mercados Dia (do Grupo Carrefourt ) e 
Compre Bem (da Companhia Brasileira de Distribuição ) em alguns bairros de São Paulo, as suas 
políticas de recursos humanos ganham maior atenção. Os investimentos na área, de acordo com 
as redes regionais, têm o objetivo de melhorar o atendimento ao cliente, e não perdê-lo para a 
concorrência. 
 
Segundo Sussumu Honda, presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), o setor 
passa por um processo de transição, pois os supermercados têm hoje além dos produtos de 
consumo, muitos serviços diferenciados e precisam de um novo perfil de colaborador. “Celulares, 
serviços bancários, como crédito pessoal e financiamento, estão disponíveis nas lojas e os 
funcionários têm de se atualizar para isso”, explica. 
 
A Cooperativa de Consumo (Coop), de Santo André, no ABC Paulista, é um caso de supermercado 
que já investe fortemente em uma política de recursos humanos.  
 
A rede busca, por meio da sua prática de gestão, envolver todos os colaboradores nos planos de 
missão e planejamento estratégico da companhia. Ao ano, chega a investir cerca de R$ 490 mil 
em treinamento, cursos e reciclagem profissional.  
 
O objetivo é atender melhor o cliente. Entre os cursos técnicos estão os de formação de 
açougueiros, confeiteiros e manipulação de alimentos perecíveis. Os operadores de caixa também 
são preparados para dar informações sobre cartões de crédito e pagamentos. “A excelência no 
atendimento ao cliente é o que determina a preferência pelo supermercado”, afirma Ivan Medeiros 
Pilão, analista de recursos humanos do Coop. 
 
De acordo com o ranking 2005 da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), a rede 
obteve um faturamento bruto de aproximadamente R$ 997,7 milhões.  
 
Atualmente, a rede tem cerca de 3,6 mil funcionários diretos e mais 172 temporários além de 
outros 1,3 mil terceirizados. 
 
A empresa contrata também jovens aprendizes, com base na Lei 10.097 do Aprendiz, 
regulamentada no fim de 2001. A Lei obriga as empresas de médio e grande porte a ter de 5% a 
15% de aprendizes no total de empregados. Em contrapartida, há uma redução na alíquota do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Dos 90 aprendizes com 16 anos de idade 
contratados pela Lei, 23 foram efetivados. Este ano, a previsão é contratar mais 27 adolescentes 
ao término do contrato. A rede Coop prevê a abertura de mais uma unidade na região do ABC 
Paulista em 2006. Com isso, o analista espera contratar mais 200 colaboradores até final do ano.  
 
Valorização profissional 
 
Segundo Marcia Montagna Assim, gerente de recursos humanos da rede de supermercado D’avó, 
que tem uma forte presença na zona leste de São Paulo, valorizar os recursos humanos da 
empresa é fazer com que eles se sintam parte do patrimônio da companhia. “Procuramos 
desenvolver programa especial e intensivo de qualificação, capacitação e desenvolvimento 
gerencial em todos os níveis tendo em vista seu caráter determinante para o desempenho da 
atividade”, explica a gerente, dizendo que busca constantemente padrões compatíveis com as 
exigências e as estratégias da companhia. 
  



De acordo com os cálculos da empresa, o investimento em treinamento e capacitação é da ordem 
de 20% do total de recursos que a área recebe. Em 2004, o supermercado teve um faturamento 
bruto de cerca de R$ 124,4 milhões. 
 
A gerente de recursos humanos conta que, entre os programas de gerenciamento da rede, os 
trabalhos de desenvolvimento gerencial englobando a gestão de pessoas e processos são os 
principais focos da companhia atualmente. Além desses trabalhos, a empresa tem também 
programas de atendimento, pesquisa de clima e avaliação de desempenho. “Entendemos que 
todos os programas que fazem com que o colaborador conheça os objetivos e as estratégias da 
área onde trabalha, e da empresa, podem trazer resultados significativos”, diz.  
 
Este ano, o D’avó pretende contratar 500 pessoas para atender o crescimento e a expansão da 
empresa. O perfil do trabalhador exigido pela companhia é de 20 a 35 anos de idade com segundo 
grau completo. É desejável curso técnico para quem for trabalhar na padaria ou no açougue.  
 
Na opinião de Alexandre Lopes, gerente de recursos humanos do Econ Supermercados , a política 
de recursos humanos das redes regionais é importante para “moldar” o profissional às 
características peculiares do varejo. “Esse é um segmento que tem de acompanhar o 
comportamento do consumidor, que é cada vez mais exigente e quer saber dos novos produtos e 
das suas tendências”, diz. 
 
Segundo Lopes, o Econ tem uma loja-escola em que todo funcionário recém-contratado passa 
pelo menos uma semana fazendo treinamento. Como em outras redes, a prioridade do 
supermercado é treiná-los para atender com eficiência o consumidor. Cerca de 70% dos cursos 
são centralizados na matriz da empresa, situada na Casa Verde, zona norte da capital. Em 2004, 
o Econ obteve um faturamento bruto de aproximadamente R$ 124,4 milhões. 
 
Rotatividade 
 
A rede de supermercados Bergamini, por sua vez, possui três lojas na zona norte de São Paulo e 
conta hoje com 1,7 mil colaboradores diretos. Além desses colaboradores, a empresa emprega 
outros 600 funcionários indiretos.  
 
A maioria do quadro funcional da organização — cerca de 70% — é composto por funcionários 
com idade entre 18 e 40 anos. A formação escolar predominante é o segundo grau completo entre 
os mais jovens. Os colaboradores acima de 25 estão cursando ou concluíram o ensino superior.  
 
Segundo a empresa, o principal foco da política de recursos humanos este ano é a valorização o 
potencial de cada empregado. Para isso, a organização dará subsídios como cursos técnicos e 
treinamentos para reter profissionais e assim reduzir a rotatividade na empresa. 
 
O investimento médio que a empresa faz em treinamento corresponde a 12% do faturamento 
anual, que não foi divulgado. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18, 19 e 20 fev. 2006, Carreiras & Gestão, p. B-2.  
 
 


