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dos supermercados:
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Como preparar seus
colaboradores para 
o consumidor pós pandemia
e suas novas necessidades e
formas de consumo

Estamos há algumas sema-
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ANIVERSÁRIO

Começa aqui a empolgante história de como 

nasceu  e floresceu a Checkout RH -  uma em-

presa de recursos humanos focada, exclusiva-

mente, no ramo de supermercados. O start foi 

dado há 10 anos, quando o consultor - Eduar-

do Carvalho -  prestou serviços junto à APAS 

(Associação Paulista de Supermercados). 

Foi durante esse trabalho que ele percebeu o ta-

manho do setor supermercadista e, então, resolveu 

convidar o jovem promissor Lerroy Lima para se 

unirem no planejamento e criação de uma empre-

sa que atendesse, exclusivamente, esse segmen-

to. De fato, o grande número de supermercados 

e o enorme volume de recursos ali movimentados 

era algo motivador  a esses empreendedores que,  

encantados com a magnitude do  ramo,  se viram  

estimulados pelo desafio de nele atuar. Mas esse 

encantamento foi além -  posto que foi também 

pela habilidade comercial dos donos das lojas.

Foi assim, da necessidade do setor supermercadis-

ta desse suporte naquele momento,  que nasceu a 

Checkout RH – uma empresa especializada em re-

cursos humanos exclusiva para supermercados. E 

não só: também espelhada no exemplo dos comer-

ciantes donos das lojas que, com o seu trabalho ár-

duo e contagiante, inspiraram os dois jovens a arre-

gaçar as mangas e seguir em frente empreendendo 

nesse ideal. A partir de então, os supermercados pu-

deram  contar com o apoio da nova Checkout RH – 

uma parceira exclusiva em tudo que estiver relacio-

nado à contratação e gestão de recursos humanos.   

Era final da primeira década dos anos 2000. O mo-

mento  econômico brasileiro era animador, com um 

crescimento na economia de 7,5% registrado em 

2010. O mercado consumidor se expandia e soli-

citava a ampliação do setor para o seu atendimen-

to. Era a história da Checkout RH começando, em 

perfeita sincronia com  a evolução do segmento.

Vale aqui frisar a mudança do perfil desse consu-

midor no decorrer desses 10 anos. Se no começo 

desse período estávamos falando de um consu-

midor com maior poder aquisitivo, maior renda e, 

portanto, mais exigente;  passamos nos anos se-

guinte para um consumidor com acesso cada vez 

maior aos serviços eletrônicos, o que aumentou a 

concorrência no setor.  Nos dois casos, temos a 

evidente  necessidade de um atendimento cada 

vez melhor para a conquista desse consumidor – e 

isso se consegue com pessoas, com recursos hu-

manos. É claro que  a adaptação das lojas nessa 

evolução foi desafiadora. Pois, para além da ne-

cessidade de controle e redução de custos, hou-

ve uma crescente cobrança sobre a melhoria na 

qualidade do atendimento. E somente uma boa 

gestão de RH, específica aos supermercados, se-

ria capaz de resolver essa equação com sucesso. 

É bom salientar que a  especialização no setor, 

com os serviços voltados exclusivamente para as 

necessidades do supermercadista,  era o foco prin-

cipal da Checkout RH desde o seu começo. Para 

isso, o contato direto, com muita conversa e tro-

ca de ideias com a classe era fundamental. E as-

sim foi feito, conforme explica Eduardo Carvalho: 

“Queríamos entender os reais anseios de cada 

lojista, suas principais demandas e dificuldades, 

onde poderíamos ajudar dando apoio e suporte 

ao seu comércio com recursos humanos eficien-

tes. Assim, no decorrer desses 10 anos fomos tam-

bém criando e desenvolvendo funções próprias 

para atender as exigências a nós apresentadas.” 

Sem dúvida, esse contexto todo ao longo desses 10 

anos - de mudanças no perfil do consumidor;  cres-

cimento da concorrência e do setor; evolução na 

qualidade e eficiência do atendimento;  e  vivên-

cia diária junto ao segmento – deu,  à Checkout 

RH,  a especialização que a diferencia quando o 

assunto é gente trabalhadora no ramo de super-

mercados. E assim a  Checkout RH  foi crescendo 

-  junto e de mãos dadas com os seus parceiros.

Uma história em perfeita sincronia  
com a evolução dos supermercados: inovação, crescimento  

e tecnologia em recursos humanos para atender, com maestria, 
lojistas e seus consumidores em um novo tempo.

Eduardo vibra ao recordar quando tudo começou, 

e fala desse perfil dos proprietários de supermerca-

dos: “ Este é um setor apaixonante, composto por 

comerciantes com “C” maiúsculo.  Eles fundaram,  

aumentaram suas lojas ou se tornaram redes por-

que são comerciantes natos – e eles sempre fize-

ram e  fazem isso muito bem,  pois sabem comprar 

e vender melhor do que ninguém. E para o seu ne-

gócio vender,  se manter e crescer,  vimos naquele 

tempo que eles precisavam de uma estrutura física 

e de pessoal compatível com todo o seu dinamis-

mo e competência impressionantes. Era, e continua 

sendo, admirável o fôlego desses comerciantes...”.

“... Notamos à época, no entanto -  continua ele 

-  que o crescimento das lojas por eles conquis-

tado, muitas vezes, trazia dificuldades quanto aos 

custos relacionados à infraestrutura e de pessoal 

– que representam, como se sabe,  valores ele-

vados na operação do negócio.   Sobre a infraes-

trutura, vimos que sim,  eles encontravam suporte 

em fornecedores interessados em grandes redes. 

Já com relação a pessoal, era diferente:  não havia 

nenhuma empresa de recursos humanos disposta 

a  apoiá-los nesse momento. As empresas de RH 

estavam focadas – e estão até hoje – principalmen-

te em vagas mais complexas e com altos salários, 

onde o valor agregado e a margem de lucro são 

muito maiores.  Ou seja, os supermercados, com 

um amplo contingente de pessoal no chão-de-lo-

ja, não eram clientes atrativos para essas empresas, 

uma vez que  não havia interesse da parte delas 

em trabalhar vagas de menor complexidade, em 

grande volume e valores mais baixos. Na verdade, 

havia demanda,  mas não havia suporte da área de 

RH para o setor. Era um nicho subvalorizado nesse 

sentido.  Um nicho onde, claramente, detectamos 

um campo interessante e estimulante de atuação.” 

ANIVERSÁRIO

4

Anos
Nasce 
uma estrela       
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Assim como o relacionamento Checkout X Super-

mercadista é bastante saudável e valorizado,  o  

relacionamento Checkout X Colaboradores não é 

menos importante. Ao contrário, o fato de a Che-

ckout RH ser do ramo de  “recursos humanos” já 

diz tudo sobre o protagonismo dessa categoria no 

seu negócio em particular.  “Trabalhamos com os 

dois lados da moeda, filosofa Eduardo. De um lado 

colocamos as pessoas certas nos lugares certo; e 

de outro essa mão-de-obra é o nosso principal ins-

trumento de trabalho -   é a força trabalhadora  que 

merece todo o nosso respeito e qualificação para 

atingir, cada vez  mais, excelência nos serviços que 

presta para a economia das empresas do setor.” 

Na verdade, esse  pessoal importa e  a  Checkout 

RH sabe muito bem disso. Tanto que se preocupa 

não só em treinar e qualificar os seus colaboradores,  

como em ter um bom relacionamento com traba-

lhadores de outras áreas que possam, um dia, fazer 

parte do seu time; e também se empenha em recru-

tar,  treinar e qualificar jovens para iniciá-los no mer-

cado de trabalho. Desse mix de gente promissora, 

portanto, a Checkout RH extrai e prepara o melhor 

para servir ao setor supermercadista. Não é pouco.  

O crescimento da Checkout RH viabilizou também 

um ganho de escala, ou seja, uma redução nos 

preços dos serviços por ela prestados. Isso tornou 

ainda mais acessível a  sua contratação  pelo se-

tor supermercadista,  que percebeu vantagens no 

custo/benefício desse trabalho profissional de re-

cursos humanos implantado nas lojas. E tem mais: 

Eduardo enfatiza que “a filosofia da Checkout RH 

é sempre ajudar e contribuir com as necessida-

des pontuais do supermercadista: por isso custo-

mizamos as demandas; dialogamos com nossos 

clientes;  negociamos qualquer serviço e valor; 

flexibilizamos os conteúdos dos serviços;  e fa-

zemos tudo o que é  possível para firmar, manter 

ou resgatar parcerias com os supermercados.”    

Atualmente, a Checkout RH tem um leque de pro-

dutos e serviços oferecido aos lojistas bastante 

consolidado -  mas não engessado, porque vai se 

adaptando às imposições de cada momento.  Esse 

leque está baseado em oferecer alternativas de vín-

culos trabalhistas aos  supermercados, em várias 

categorias: temporários, estagiários, aprendizes 

ou terceirizados. E  também em prestar todos os 

serviços afins na contratação desse pessoal: re-

crutamento e seleção; qualificação, treinamento 

e desenvolvimento; gestão parcial do RH da loja; 

acompanhamento do desempenho, orientação pro-

fissional e  garantia da eficiência dos colaboradores 

nas lojas; manutenção de um clube de benefícios 

de incentivo a esses colaboradores; um Banco Di-

gital Checkout para o pagamento de pessoal - en-

fim,  são diversos os serviços que foram sendo 

criados, sucessivamente, a cada degrau de subida 

na escalada para bem atender esses comercian-

tes, e  sempre de acordo com as suas expectativas.

O outro lado 
da moeda

O Presente 
e Futuro      

Para o futuro, as metas da Checkout RH são voar 

alto, expandindo o seu território de atuação para 

outros Estados (hoje ela atende a região metropoli-

tana de São Paulo) e arregimentando cada vez  mais 

parceiros, em nível nacional. Eduardo Carvalho fala 

ainda que “não podemos ignorar o momento de au-

tomação  que revolucionou todas as atividades, com 

impactos ainda maiores  neste ano de 2020, com a 

pandemia: a tecnologia, o mundo digital e a conexão 

via internet  são hoje  fundamentais e essenciais para 

o funcionamento de todos os setores e relações.”

Por isso, a proposta da empresa é de cada vez 

mais automatizar os seus processos de recruta-

mento, treinamento, entrevistas, exames médi-

cos e outros, oferecendo serviços online de alta 

qualidade e garantindo -  a custos mais baixos e 

para lojistas do Brasil inteiro -  a eficiência  que já 

é  marca registrada na história da Checkout RH.

Uma história que vale celebrar pelos 10 anos de 

conquistas,  sucesso  e parceria  exclusiva com 

os supermercados. E que, certamente, é o regis-

tro e marco de uma nova era na especialização 

dos recursos humanos disponíveis para o setor.         

O relacionamento e  
a parceria Checkout/Lojistas 
são um contrato mútuo,  
de confiança e de troca:  
chegamos até aqui implemen-
tando, testando e validando  
propostas em comum acordo”.

Na foto evento da Revista Checkout RH de 10 Anos

Eduardo Carvalho - Diretor da Checkout RH

O acompanhamento dessas mudanças -  tanto 

em nível macro, de consumo e economia na so-

ciedade;  quanto micro,  recebendo e percebendo 

as  necessidades do supermercadista no seu dia-

-a-dia -  permitiu que a Checkout RH fosse crian-

do e lapidando seus serviços, de modo a serem 

moldados perfeitamente ao setor em busca das 

melhores soluções e resultados para os lojistas.

É claro que, no decorrer desses anos, houve al-

tos e baixos nessa caminhada, como bem obser-

va Eduardo: “Tivemos mudanças na legislação, 

de governo, de política econômica e, a cada uma 

delas, íamos modelando junto aos supermerca-

dos novas estratégias de adaptação. Era uma ne-

cessidade de ajustes de mão dupla,  pois a nossa 

ferramenta de mudanças assertivas no RH resul-

taria no auxílio e suporte para a eficiência das lo-

jas -   e isso reverteria na nossa expertise em dri-

blar esses obstáculos e sermos úteis ao setor.”

E assim foi o nosso crescimento - ele comemora! 

Foi junto com muitos supermercadistas: há 10 anos 

muitos eram pequenos e ficaram grandes; outros 

eram maiores e viraram redes; também redes au-

mentaram suas lojas – e saber que também fizemos 

parte desse processo evolutivo é muito bacana e 

compensador. Nos  orgulhamos e  somos gratos 

em poder contribuir, se não com esse crescimen-

to diretamente, mas com a responsabilidade do 

nosso trabalho, daquilo que melhor sabemos fa-

zer: gerenciar todas as atividades com o pessoal, 

dando  suporte e liberando pequenos e grandes 

lojistas para focarem 100%  na sua função princi-

pal - a de compra e venda de mercadorias, e nos 

resultados financeiros dos seus supermercados.”

De fato, toda essa trajetória de conquistas não foi 

por acaso.  Isso porque, segundo Eduardo, “o rela-

cionamento e a parceria Checkout/Lojistas são um 

contrato mútuo, de confiança e de troca: chegamos 

até aqui implementando, testando e validando pro-

postas em comum acordo. Somos juntos uma via 

de mão dupla. E a nossa exclusividade em RH para 

supermercados tem o  interesse em servi-los, mas  

também de sermos importantes, valorizados e fun-

damentais para eles. E os números mostram que 

temos conseguido esse feito nos últimos 10 anos.”  

A trajetória
de crescimento 
da Checkout RH



8 REVISTA . CHECKOUT RH . 9

Consumidor
da pós-pandemia 
Como preparar 
seus colaboradores
Durante o período mais crítico da pandemia, mui-

to se ouviu falar dos especialistas de diferentes 

áreas que a maneira como as pessoas vivem e 

agem mudaria daquele momento em diante. Afi-

nal, a existência de um vírus pouco conhecido na 

sociedade leva a modificações no nosso dia a dia. 

Primeiro, sem dúvidas, que pela preservação 

da saúde; segundo, pela ressignificação dos 

mais diversos pensamentos e atitudes indivi-

duais e coletivas. Então, sem dúvidas que as 

práticas dentro das lojas e o trabalho dos cola-

boradores também seriam afetados diante de 

tudo isso, sendo necessário mudar e se adaptar. 

Desde o mês de março, quando a Covid-19 chegou 

ao Brasil e as regras de isolamento social e sanitá-

rias entraram em vigor, os brasileiros têm passado 

por um profundo processo de adaptação. De fato, 

a abrangência de todas essas mudanças necessá-

rias é enorme, um grande desafio, e  que acabou 

impactando fortemente os hábitos de consumo. 

Note, ele não deixou de consumir, sobretudo nos 

supermercados, mas a maneira como ele passou a 

fazer isso foi mudada. De forma que essa alteração 

não será apenas temporária, não é passageira, mas 

veio para ficar. Portanto, é necessário um amplo tra-

balho de gestão, planejamento e treinamento para 

compreender as transformações e agir em favor 

delas, para o bem do cliente e também da empresa. 

A partir dos planos de reabertura e do afrouxamento 

das regras de isolamento social, o consumidor está 

de volta às ruas e aos corredores das lojas. No en-

tanto, o cliente de sete meses atrás não é o mesmo 

de hoje. Suas necessidades e vontades mudaram, 

bem como o que ele espera de sua loja também. 

Junto com a expectativa de encontrar um bom pro-

duto, qualidade de atendimento e preços justos, 

também espera encontrar colaboradores capaci-

tados para atendê-los, que promovam a segurança 

sanitária e que o entenda agora. E isso não tem nada 

a ver com capricho, não deve ser confundido dessa 

forma, mas sim está relacionado à sua saúde e ao 

entendimento sobre o que importa para ele agora. 

As empresas, principalmente as supermercadistas, 

precisam entender o novo perfil do consumidor. Du-

rante todos esses meses ele não parou de frequen-

tar os supermercados, afinal a necessidade de ali-

mentação e de higiene são constantes. Interessante 

pensar, então, que as mudanças no seu hábito de 

consumo aconteceram diante dos olhos da gestão. 

A experiência do novo foi vivida por ambas as 

partes de maneira igual e ao mesmo tempo, o 

que leva logicamente a pensar que o entendi-

mento desse novo perfil tenha sido construí-

do junto. Portanto, uma equipe de gestão mais 

atenta sabe agora, e de uma maneira muito in-

NOVO NORMAL

O perfil do
consumidor muDou 

Note, ele não deixou de consumir, 
sobretudo nos supermercados,  
mas a maneira como ele passou a 
fazer isso foi mudada
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tegral, sobre as exigências do cliente, sobre o 

que ele quer e precisa. Assim, podendo preparar 

com muito mais qualidade e precisão de acertos 

os seus colaboradores para melhor atendê-los

No amplo contexto de mudanças vividas e expe-

rimentadas, o foco no cliente permanece sendo o 

que de mais importante as empresas precisam trei-

nar junto aos seus colaboradores e também na es-

truturação de suas práticas. Enquanto muitas delas 

se voltaram a ações de proteção e defesa do seu 

caixa e da sobrevivência do negócio, afinal aquelas 

que não estavam preparadas para situações desse 

tipo tiveram que interromper as suas atividades.

Outras continuaram investindo em trazer o cliente 

para o consumo, estimulá-lo a comprar continua-

mente, e se não de uma maneira presencial, que 

fosse virtual. No entanto, o importante era fazer 

com que ele não parasse de consumir, e a qualidade 

do atendimento prestado, da facilitação do acesso 

dele aos produtos fez, faz e fará toda a diferença. 

Ao traçar o perfil do consumidor no mundo pós-

-pandemia é preciso refletir sobre ressignificações, 

como antes já foi destacado no texto. Isso porque 

as pessoas estão repensando o que é realmente 

essencial para suas vidas e famílias. Não há dúvi-

das de que o volume de compras irá aumentar nos 

próximos meses, chegando a patamares equiva-

lentes de antes da Covid-19 ou até mesmo maio-

res. Contudo, dentre as mudanças percebidas está 

o fato de que os consumidores estão priorizan-

do os produtos e serviços que sejam essenciais. 

Diante da instabilidade e da crise é sempre ten-

dência que as pessoas busquem simplificar as 

suas vidas, passando a agir de forma objetiva. 

Evitar as perdas e o “dinheiro mal gasto” passam 

a ser pontos importantíssimos para os clientes 

que entram em uma loja. Neste momento é que 

as marcas devem pensar quais são as manei-

ras possíveis de se manterem relevantes para os 

consumidores, para que eles continuem optan-

do por elas mesmo diante de todo esse cenário. 

O mesmo vale para os supermercados, uma vez 

que precisam encontrar soluções econômicas e 

rentáveis de fazer com que as pessoas consumam 

o todo de ofertas disponibilizadas. Não há dúvidas 

de que o essencial permanece sendo a prioridade, 

fazendo com que estejam em destaque nas gôn-

dolas e corredores. No entanto, os demais pro-

dutos dispostos também precisam entrar na ro-

tatividade da compra, estar dentro dos carrinhos. 

Falar em organização da loja nunca é algo sim-

plista ou recorrente, mas fundamental para a 

boa prestação de serviço. Portanto, a sua ratifi-

cação é sempre necessária, sobretudo para que 

se evite a fuga do cliente para o concorrente. 

Imagine a seguinte situação: Pedro é uma pessoa 

com comorbidades e que por sua saúde cum-

priu a risca o isolamento social e está há meses 

sem sair de casa. Na última semana ele começa 

a retomar sua rotina e precisa ir ao supermerca-

do para realizar algumas compras. Ao chegar ao 

estabelecimento de sua preferência encontra os 

produtos bagunçados na gôndola, tem dificulda-

de de localizar aqueles que são essenciais e não 

O consumidor está em 
busca do essencial

O futuro 
é online 

observa o cumprimento das regras de higiene. O 

que ele faz? Sai da loja e procura o concorrente.

Entender esse momento do perfil do consumi-

dor faz toda a diferença na qualidade do aten-

dimento dado a ele e na expectativa do que ele 

pode encontrar dentro da loja. A prioridade pode 

ser os produtos essenciais, mas os clientes não 

podem deixar de consumir os demais. O suces-

so desse movimento depende de como a em-

presa planeja e executa suas práticas de acor-

do com o entendimento do “novo consumidor”.  

Em estudo divulgado pela SBVC ficou cla-

ro que os brasileiros buscaram outros ca-

nais de compra, sobretudo aquele que pu-

desse evitar o contato físico. Uma realidade 

estabelecida em um contexto pré-pandemia, as 

que durante se tornou ainda mais necessária e uti-

lizada foi a compra online, com destaque ao cres-

cimento do uso de meios digitais de pagamento. 

 E se essa prática já era consolidada num mo-

mento anterior e que ganhou força durante, lo-

gicamente se concluir que as pessoas devem 

continuar com esse hábito de compra e con-

sumo também no pós-pandemia. O isolamento 

social é o principal responsável pelo aumento, 

em 61%, das compras online. Evitar o encontro 

físico como uma maneira de se guardar do con-

tato com o vírus é uma clara mudança no perfil 

do consumidor e que tem a tendência de durar. 

 Outro dado interessante e importante do pe-

ríodo da quarentena é que as compras relacio-

nadas a alimentos e bebidas que fossem para o 

consumo imediato foram as que mais subiram, 

chegando a 79%. De fato, na ressignificação so-

bre o que é necessidade, sobre o que é primor-

dial consumir, a alimentação nunca estará de 

canto. E uma vez com as pessoas em casa, o 

imediatismo neste consumo de alimentos e be-

bidas é ainda mais frequente, pela ocasião. 

 Algumas marcas supermercadistas já tinha im-

plantado há anos a possibilidade de seus clien-

tes fazerem suas compras por meio de seu we-

bsite. Contudo, esse era um serviço ainda muito 

pouco utilizado em comparação ao volume que 

 NOVO NORMAL NOVO NORMAL

Falar em organização  
da loja nunca é algo simplista 
ou recorrente, mas 
fundamental para a 
boa prestação de serviço.
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o consumo presencial, que é o cliente direto na 

loja. Tudo mudou, pois em contextos de quarente-

na a escolha por esse serviço aumentou em 52%, 

acrescido também pela modalidade de comprar 

através de aplicativos. E o mais interessante, 70% 

das pessoas manifestaram a vontade e preten-

dem continuar optando mais pelas compras on-

line, muito mais do que faziam antes da Covid-19. 

A experiência da compra online não termina quan-

do o cliente digita os dados de pagamento e recebe 

a mensagem que ela foi um sucesso, o processo de 

chegada dos produtos em casa deve ser cercado de 

cuidados e eficiência. Uma compra que chega rá-

pido e com integridade é sinônimo de qualidade. E 

nunca antes a função do delivery esteve tão essen-

cial para o processo de compra. Ele cresceu e ain-

da proporcionou mais opções para o consumidor. 

A possibilidade da compra online junta com o 

serviço de delivery fez com que muitas pessoas 

optassem por comprar em supermercados dis-

tantes. Se eles ofereciam bons preços, vantagens, 

qualidade de produtos e acesso para recebê-los 

em casa, era uma oportunidade que deveria ser 

aproveitada. O mesmo vale para os pequenos su-

permercados e mercados de bairro, os famosos 

“mercadinhos”. Se havia a possibilidade da en-

trega em domicílio, era importante fazer não só 

pela qualidade e confiança no serviço, mas como 

apoio para que o negócio continuasse a funcionar. 

Em fase de diminuição e controle dos números de 

infectados pela Covid-19 aqui no Brasil, as cidades 

experimentam a reabertura de suas atividades. O 

comércio, que sofreu profundamente com a cri-

se econômica consequente da crise de saúde, co-

meça a juntar os seus pedaços e reconstruir em 

favor da retomada ativa dos seus negócios. No 

entanto, estamos diante de um mundo diferente, 

com novos hábitos, “quereres” e possibilidades. 

O empresário supermercadista está diante de 

alguns fatores sensíveis e fundamentais, que 

precisa observar. O aumento da concorrên-

cia, a compra online e o atendimento presen-

cial nas lojas sofreram transformações que não 

serão temporárias, e sim que vieram para ficar. 

O perfil do consumidor também mudou, enten-

dê-lo sempre foi parte essencial para o sucesso, 

mas que agora se torna ainda mais necessário.  

Portanto, dois pontos devem ser claros e exaus-

tivamente trabalhados: pensar e aplicar uma es-

truturação eficiente faz parte de todos. O cor-

po integral dos funcionários deve estar em 

sinergia, alinhados com as propostas apresen-

tadas, dos colaboradores até os gerentes. As-

sim, a boa qualidade da experiência de compra 

permanece sendo garantida. E ainda, os pro-

fissionais devem ter claro entendimento e es-

tarem preparados para essa nova tendência. 

Quando em uma loja física, cuidar para me-

lhor separar os produtos e bem apresenta-los 

faz toda a diferença. E quando em loja online, 

ter profissionais que dominam todo o proces-

so, desde o recebimento do pedido, a separa-

ção e embalo dos produtos e a entrega, também 

devem ser cercados de cuidados e eficiência. 

O melhor caminho para o seguimento supermer-

cadista é a utilização da estratégia omnichannel, 

que é o uso interligado dos mais diferentes canais 

de comunicação com o cliente. Assim, aproxi-

mando o online e o offiline a fim de que a qua-

lidade da experiência do cliente seja garantida. 

O consumo durante a pandemia tinha uma ne-

cessidade premente: ele precisava ser prático. O 

que é um desafio, ainda mais quando se cons-

tata que essa é uma característica que perma-

necerá. Os clientes estão exigentes e querem 

cada vez mais experimentar de comodidade.

Estar atento às novas dinâmicas, modalidade de 

comunicação e venda, ter uma equipe de colabo-

radores e gerentes que entendem o perfil do novo 

cliente, organização apurada das lojas físicas, do-

mínio da prática online, sinergia entre todos os se-

tores, etc. Muitos são os desafios e oportunidades 

que o seguimento supermercadista encara e ex-

perimenta, estar alinhado a eles é seguir em frente

Reúna 
para progredir
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Estamos há algumas semanas para o Natal e se es-

pera, num período pós-fase crítica da Covid-19, que 

o mercado seja bastante receptivo para a data que 

se aproxima. Enquanto os especialistas projetam a 

quantidade de vagas de trabalho serão abertas no 

fim do ano e o montante financeiro que pode movi-

mentar, os estabelecimentos precisam terminar o 

planejamento e por em prática o que foi decidido. 

Um dos pontos essenciais para passar bem pelas 

vendas de Natal e ter o sucesso esperado está em 

evitar prejuízos na frente do caixa. Os PDVs são 

a parte final que o cliente em sua experiência de 

compra chega dentro da loja, o que para as em-

presas significa o momento em que as receitas 

serão registradas. Como a margem trabalhada é 

muito apertada e as demandas de fim de ano são 

intensas, reduzir ao máximo os erros consequen-

temente faz com que a empresa seja competitiva. 

Afinal de contas, não deixa de ser uma estratégia.

A questão é simples: quanto mais atendimen-

tos ocorrem, ou seja, mais vendas são realizadas 

no caixa, maior a possibilidade de algum erro 

acontecer, influenciando nas perdas e lucros 

do supermercado. Investir no colaborador atra-

vés de treinamentos é o primeiro e principal ca-

minho para aumentar em ganhos qualitativos, 

além de outras propostas. Confira algumas dicas:

A melhora no atendimento e na produtividade 

dos caixas começa com um treinamento de qua-

lidade, que realmente faça a diferença nas práti-

cas do operador. Muitas vezes um erro aconte-

ce pela falta de conhecimento ou de preparo do 

colaborador, que acaba não atento a algumas 

situações. Por esse motivo, o treinamento deve 

envolver o ensino de conceitos e teorias per-

tinentes, mas também oportunizar que o ope-

rador em treinamento simule situações reais. 

 A Checkout está antenada com a rea-

lidade e com as práticas mais modernas e ofe-

rece ao profissional em seleção para a vaga de 

operador de caixa a oportunidade de aprender 

sobre a sua função. Através do curso ofereci-

do, ele poderá compreender claramente as ro-

tinas e ser bem orientado para se sentir segu-

ro e estar cada vez mais atento a má intenção 

de alguns clientes e a prática do serviço em si. 

Treinamento

Organização
é essencial

O curso também abrange treinamentos específicos 

para compreender quais são os golpes mais comuns 

aplicados nos estabelecimentos e o que fazer para 

evitá-los. Assim, procedimentos simples, como 

estar atento se todos os itens do carrinho foram 

passados na esteira, serão sempre exércitos com 

cuido e esmero. De forma que o profissional ganha 

em qualidade e a empresa evita perdas financeiras. 

A experiência no varejo mais do que provou que 

uma loja organizada gera qualidade na expe-

riência de compra do consumidor. E essa não é 

uma prática a ser aplicada somente nas gôndo-

las e corredores, mas também no caixa, o que 

é fundamental para evitar que perdas acon-

teçam. Não adianta ter câmeras de seguran-

ça para monitoramento se o operador do caixa 

não mantiver o local organizado. O risco de algo 

passar em meio a sua bagunça é muito grande. 

Uma vez que houver itens bloqueando a visão da 

câmera, dos seguranças e do próprio operador, as 

fraudes acontecem. Portanto, para evitar as perdas, 

os colaboradores devem ser instruídos a zelar pela 

organização, mantendo as sacolas e os demais itens 

nos lugares corretos. Além de que os produtos de-

volvidos ou trocados sejam encaminhados o mais 

rapidamente de volta às prateleiras ou ao estoque. 

A questão é simples: quanto mais 
atendimentos ocorrem, ou seja, 
mais vendas são realizadas no 
caixa, maior a possibilidade de  
algum erro acontecer,  
influenciando nas perdas e lucros 
do supermercado
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Não renuncie 
a tecnologia 

Esteja atento 
a devoluções

Olhe uma vez 
e olhe de novo

Quando os caixas operam com mais rapidez e agi-

lidade a loja vende mais e atrai mais cliente. Por-

tanto, além de evitar os prejuízos ainda atua posi-

tivamente para a soma das receitas. Então, junto 

com o treinamento dos operadores e o trabalho 

de organização dos caixas é necessário estar re-

ceptivo e aderir às tecnologias. Assim, pode-se 

evitar, por exemplo, as divergências de preços 

e a lentidão na leitura dos códigos de barras.  

Os erros aumentam os custos e também o tempo 

nas operações. A tecnologia é assertiva e neces-

sária para desativas etiquetas e ler o código de 

barras ao mesmo tempo, por exemplo. O opera-

dor ganha em eficiência e a empresa não perde, 

uma vez que gera maior confiabilidade e menos 

erros. Existem outras tecnologias que atuam para 

bloquear atos de fraude, auxiliando o operador, 

pois implementam etiquetas mais seguras, pro-

tetores de policarbonato e cadeados eletrônicos. 

Tudo para a segurança e prevenção de roubos. 

Um dos momentos que gera mais perdas no caixa 

é as devoluções, uma vez diversas fraudes podem 

ser aplicadas. Não só a conferencia, pelo operador 

e pelo supervisor, se faz necessária, mas é impor-

tante implementar medidas de segurança com-

plementares. O uso de senhas na hora do registro 

é uma delas, por exemplo. Não somente o ope-

rador tem a posse dela, mas o consumidor tam-

bém recebe um código para validar a operação. 

Contudo, a proteção não para por aí. Mais uma vez 

a questão da conferencia se faz necessária através 

da analise da quantidade de devoluções que são 

processadas por cada operador. Todo trabalho de 

rotina gera um padrão, e a partir dele é possível de-

finir um perfil para o colaborador. Portanto, qual-

quer diferença que fuja a esse padrão sobressaí. 

Na época de festas, como o Natal, as devoluções 

são ainda mais frequentes, requerendo ainda mais 

atenção. O que faz com que qualquer fuga de per-

fil que seja inexplicável deva ser investigada a fim 

de identificar alguma fraude. Assim, mais uma vez, 

evitando que haja perdas na operação de caixa. 

Outra ação precisa para aplicada para evitar os 

prejuízos no caixa, sobretudo em meio a intensida-

de de vendas motiva pelas festas de fim de ano: a 

conferência. Não somente no caixa, mas também 

no inventário. A questão é conferir uma vez e con-

ferir outra, quantas forem necessárias e possíveis. 

Não somente os operadores devem estar atentos 

as suas ações, mas também através de auditorias. 

Os operadores estão passíveis de erros, e aque-

les mal intencionados de cometer fraudes. 

Portanto, conferir por meio de auditorias os 

caixas é uma maneira de evitar que isso acon-

teça. Então, sem aviso de data ou hora as ins-

peções devem acontecer, seja para contar o 

dinheiro ou para organizar os documentos. 

Quando a loja é de grande porte, como um su-

permercado, a gestão da empresa somente 

consegue identificar que houve perda de pro-

dutos e, consequentemente, financeira quan-

do o estoque é inventariado. A comparação 

entre os itens presentes no estoque e as ven-

das é uma oportunidade de entender os er-

ros primários que acontecem ainda nos caixas. 

A frequência dessas duas práticas é fundamental 

para ter um diagnostico preciso e claro do que está 

acontecendo. A partir daí poder pensar em medidas 

para impedir que esses erros continuem ocorrendo. 

A equipe de apoio aos caixas também trabalha ati-

vamente para dar suporte e auxílio aos operadores 

durante todo o momento de conclusão da venda.

Junto com o treinamento dos ope-
radores e o trabalho de organização 
dos caixas é necessário estar 
 receptivo e aderir às tecnologias.

Na época de festas, como o Natal,  
as devoluções são ainda mais  
frequentes, requerendo ainda  
mais atenção.

DICAS
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 CAPA PERFIL

2020 é, sem dúvida, um ano que entrará para a 

história como um período impactante, de grandes 

transformações nas relações humanas e comer-

ciais, em nível mundial.  Isto porque, como sabe-

mos,  o novo Coronavírus já dividiu o nosso mun-

do contemporâneo entre o antes e o depois da 

pandemia. Tudo o que estava estabelecido como 

normal e previsível no cotidiano  das pessoas, até 

antes da chegada do COVID-19, sofreu mudanças 

abruptas e inesperadas. E se 2020  já  é conside-

rado o marco de uma nova era, também ficarão 

marcadas as estratégias de como segmentos do 

comércio e da economia se reinventaram para so-

breviver,  ou até mesmo crescer  neste novo tempo.

        Trazendo este contexto atual para o setor su-

permercadista, temos aqui um segmento de fun-

damental importância -  posto que os supermerca-

dos, em época de quarentena, vêm prestando um 

serviço indispensável, ininterrupto e rapidamente 

adaptado às novas condições sanitárias impostas. 

Não é exagero enaltecer o protagonismo deste 

ramo de atividade neste cenário. Certamente,  ele 

também ficará para a história como o  setor que, 

paralelo ao da saúde, trocou os quatro pneus com 

o carro andando: sem deixar faltar mercadorias 

nas prateleiras; adequando horários para pessoas 

de risco; implementando tecnologia para atendi-

mento e entrega de produtos; mantendo pessoal 

no trabalho e em segurança; protegendo consu-

midores e colaboradores do contágio – enfim, se 

equilibrando nas cordas para não sair dos trilhos.

        Se este tem sido um período difícil de adap-

tação para os supermercadistas, a chegada do 

final do ano -  uma época sempre preocupante – 

pode ser considerada muito mais desafiadora nes-

te 2020. Como enfrentar o aumento das vendas? 

Como atender bem e melhor um maior número de 

clientes? Como evitar aglomerações nos corredo-

res? Como manter a limpeza geral e  do chão ade-

quadas, com o maior trânsito de pessoas? Como 

garantir que as prateleiras permaneçam sempre 

organizadas e abastecidas? Como garantir um 

fluxo rápido nos caixas? Como manter um servi-

ço diferenciado dos concorrentes? Como atender 

um consumidor que aprendeu a ser mais exigente 

em tempo de pandemia? São muitas as perguntas...

As respostas,  para cada uma dessas indagações,  

podem elencar  checklists bastante diferentes en-

tre os responsáveis pela organização e gerência 

de também diferentes supermercados. Porém, 

todas essas perguntas têm, em comum, um fator 

intrínseco para o sucesso das decisões: o fator 

gente. Porque quaisquer recursos – tecnológico, 

econômico, organizacional ou mesmo metodoló-

gico – perpassam, sobretudo e fundamentalmente, 

pelos recursos humanos. Sim, são pessoas que es-

tão à  frente ou por trás da articulação e realiza-

ção dos mais diversos mecanismos dessa estrutura.

Trocando em miúdos, estamos falando de pesso-

al – a real máquina responsável  pelo bom ou mau 

funcionamento de  qualquer negócio, em qualquer 

tempo. É sabido, por exemplo, que a prática da 

contratação de pessoal extra, nos finais de ano, é 

bastante corriqueira e adotada  pelo comércio em 

geral. No entanto, a tipicidade de 2020 lança,  nes-

te momento,  um foco especial sobre o ramo dos 

supermercados -  justamente aquele que, desde 

o início da pandemia, teve a relevante missão de 

abastecer a população com produtos essenciais. E, 

certamente,  esse mesmo segmento atuará como 

personagem principal  nas festas comemorativas do 

Natal e Réveillon deste ano classificado  como, no 

mínimo, um ano fora da curva de qualquer projeção.

Portanto, apostar em gente é o ponto de parti-

da para o enfrentamento dos desafios que o se-

tor supermercadista terá que enfrentar neste 

fim de um ano totalmente atípico. E isso signifi-

ca muito mais do que, simplesmente, a contrata-

ção de pessoal extra. Na verdade, o pulo do gato 

é mirar em gente treinada e qualificada. Ou seja: 

o recrutamento profissional é tudo nessa hora.

Saiba como os supermercados podem 
se preparar para o aumento das vendas

 e para receber consumidores mais exigentes
 neste fim de um ano atípico e desafiador

O fator 
gente
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CAPA CAPA

Recrutamento
 profissional

O novo
consumidor  

Dicas para ganhar
a corrida

Não bastassem os problemas inerentes a este ano  

já enfrentados pelos supermercados, contratar 

as pessoas certas para as funções certas, e ainda 

treiná-las, não é uma tarefa fácil nem amadora. É 

muito mais que isso: estamos falando de contra-

tações assertivas de funcionários treinados para 

funções específicas na loja, com a formação de 

uma equipe perfeita de colaboradores que fará 

toda a diferença no conjunto da obra. Obra essa  

de se conseguir eficiência e trazer impactos po-

sitivos frente à  demanda de fim de ano prevista 

para o setor supermercadista. Esta é, sem dúvida, 

uma missão para um  recrutamento diferenciado.

 E por que falamos em recrutamento diferenciado?  

Porque, além de realizado por especialistas na área 

de recursos humanos, com técnicas de seleção e 

treinamento, o recrutamento de pessoas capazes 

de dar estrutura aos supermercados neste fim de 

2020 deve ser mais do que o básico. É preciso não 

só expertise, mas  feeling para entender o que o 

setor precisa para atender à maior demanda de 

um público consumidor mais exigente,  com há-

bitos de alimentação mais caseiros,  e que não irá 

viajar  na mesma proporção dos anos anteriores. 

Sim, o consumidor mudou e as suas necessidades 

também. E é preciso entendê-lo para melhor ser-

vi-lo e ganhar a sua preferência. Por isso, a impo-

sição é ainda maior, este ano,  de se acertar na 

contratação das pessoas que prestarão serviços a 

este novo consumidor. É  mesmo muito desafiador.  

Aqui vale lembrar, como retrospectiva, o compor-

tamento dos consumidores dos supermercados  

no decorrer dos últimos anos, por ocasião das 

festas de fim de ano. Havia, como se sabe, uma 

corrida muito grande às lojas para a compra de 

alimentos e mantimentos, até as vésperas do Na-

tal. Passado o Natal, ou mesmo antes dele, cada 

vez mais  pessoas passaram a viajar  para o exte-

rior ou internamente. A perspectiva é de que neste 

ano de 2020, por motivos óbvios dos efeitos da 

pandemia, a grande maioria das pessoas não viaje 

como antes – principalmente para exterior, onde 

países dos diversos continentes estão com restri-

ções por causa do COVID-19. A verdade é que a 

situação é bastante incerta -  tanto no Brasil quan-

to fora, e a tendência é que o consumo interno de 

produtos alimentícios e essenciais seja maior este 

fim ano, sem essa evasão de pessoas. Portanto, as 

redes de supermercados precisam estar prepara-

das para o volume maior de vendas nessa época.  

Mas enfim, quem é este novo consumidor, que 

aprendeu a se comportar diferente com a pan-

demia, sob vários aspectos? Quanto à alimenta-

ção,  vimos tanto o retorno ao hábito  da comi-

da caseira, quanto a maior procura pela comida 

delivery - mas, naturalmente,  a população ado-

tou os supermercados como  ponto principal das 

suas compras. E, claro,  passou a ser mais exigen-

te e seletiva com este ramo de atividade,  preo-

cupada com a higiene e limpeza do local, com o 

atendimento, comparando concorrentes e pro-

curando sempre a melhor opção. Imagine no fi-

nal do ano! Ganharão a corrida no setor aqueles 

que conquistarem este novo consumidor com 

boas experiências oferecidas a ele em suas lojas.

E como o supermercadista pode promover essas 

boas experiências ao seu público consumidor, su-

portar bem a demanda e vencer esta corrida de 

tantos desafios? Como já dissemos, o fator gente 

é o principal ponto de partida. E aqui o consul-

tor Marcos Souza, gerente administrativo da Che-

ckout RH, dá dicas importantes e ótimas soluções 

sobre como escolher as pessoas certas e a me-

lhor forma de contratação para este final de ano.

Segundo ele, é bom lembrar que, por conta das 

compras de Natal, fim de ano e recebimentos 

das duas parcelas do 13 salário em dezembro,  os 

supermercados nessa época ficam com uma de-

manda muito grande não só nas lojas, mas tam-

bém nos outros departamentos – o que gera di-

ficuldades no esquema de se  fazer contratações 

rapidamente e com segurança, ou seja,  toman-

do todos os cuidados inerentes ao processo. 

A primeira dica, então, é o lojista terceirizar as 

contratações nesse período, delegando para 

empresas especializadas em RH toda a repon-

sabilidade pela burocracia desse processo -  de 

recrutamento, seleção, treinamento, geração e 

administração de contratos, relação trabalhis-

ta, pagamentos de salários e  benefícios,  aber-

tura de conta  - ,  eximindo portanto os super-

mercados de todo esse trabalho a mais,  numa 

época já tão conturbada para o comércio. 

A segunda dica, para os supermercadistas no final 

do ano, é optarem pela forma de contratação tem-

porária, e não CLT.  Por quê? Bem, é evidente a 

demanda sazonal do movimento nos supermerca-

dos nesse tempo, e os colaboradores temporários, 

como o próprio nome diz,  são perfeitos para da-

rem essa cobertura pontual às lojas, devido às  ca-

racterísticas das leis que os regem. Mas,  dar con-

ta da  gestão desses temporários é também uma 

dificuldade para o setor, pois não é corriqueira – e 

este é mais um motivo para a sua terceirização a 

uma empresa de recursos humanos. Aqui, vale co-

locar as principais características e diferenças con-

tratuais que regem as duas formas de contratação 

- temporária e CLT - para justificar os benefícios 

de se contratar um temporário nessas ocasiões. 

Conforme explica o consultor Marcos Souza, o tra-

balhador temporário tem um contrato fixo,  pré-

-determinado, de no mínimo 10 e máximo de 270 

dias - e dentro desse prazo, sem ultrapassar o limi-

te,  o contrato poderá ser prorrogado. Ao fim do 

tempo contratado, o pagamento na rescisão será 

relativo somente a salário, décimo terceiro, férias 

e fundo de garantia – não havendo multa de 40% 

sobre o fgts, nem  aviso prévio previsto.  No caso 

de dispensa antes do prazo pré determinado, há 

sim multa prevista. O salário de um temporário é 

o mesmo de um funcionário, mas ele não tem os 

mesmos benefícios previstos na convenção cole-

tiva desses colaboradores. Quanto ao vale trans-

porte, por exemplo, se o lojista contratar o tem-

porário pela empresa de RH, ele pagará o valor 

que for repassado por essa empresa para cobrir 

o benefício, mesmo que ele pague mais aos seus 

funcionários. Na verdade, fica a critério do comer-

ciante querer pagar ou não os mesmos benefícios 

ou seus valores, pois ele não é obrigado a isso.     

Já na admissão de um funcionário pela CLT,  há 

de início um contrato de experiência de 90 dias, 

que depois vira um contrato de prazo indetermi-

nado. Na rescisão,  os pagamentos são pelo sa-

lário, décimo terceiro, férias, fgts, multa de 40% 

e aviso prévio (com o trabalho de 23 dias no 

mês ou 2 horas a menos por dia no mês).  Des-

sa forma,  se o lojista contratar um CLT com a 

intenção de só cobrir o tempo de festas,  para 

demiti-lo terá que arcar com essas despesas de 

indenização. E os benefícios serão obrigatórios, 

definidos pela convenção coletiva de trabalho. 

É preciso não só expertise, mas  
feeling para entender o que o setor 
precisa para atender à maior de-
manda de um público consumidor 
mais exigente,  com hábitos de ali-
mentação mais caseiros,  e que não 
irá viajar  na mesma proporção dos 
anos anteriores. 

A primeira dica, então, é o lojista 
terceirizar as contratações nesse 
período, delegando para empresas 
especializadas em RH toda a  
reponsabilidade pela burocracia 
desse processo
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Em resumo, as vantagens dos  
supermercadistas com a  
admissão de temporários,  
na época de final de ano,  
são basicamente: 
• O lojista poder contratar por menos tempo, 

com data fixa e prevista, podendo prorrogar o 
prazo até 270 dias; 

• Os temporários, já adaptados no esquema da 

loja, poderão, eventualmente, cobrir férias de 
colaboradores, depois de dezembro; 

• O lojista não terá a obrigatoriedade do 
pagamento dos benefícios previstos 
da convenção coletiva;

 • Os custos na rescisão dos contratos 

 são menores;  

• E, finalmente, o lojista pode delegar todo 
o processo administrativo da contratação e  
gerenciamento dos temporários à uma empresa 

especializada em recursos humanos.

Como se pode ver, essas vantagens dos contra-

tos temporários, apresentadas pelo consultor  

Marcos Souza, da Checkout RH,  são bastante 

atrativas ao setor e podem ajudar na hora da de-

cisão de contratar pessoal para suporte da de-

manda de final de ano.  Sobretudo, é importante 

ter a visão do quanto essa escolha  poderá afe-

tar na boa performance das lojas nesse momento 

-  desde a sua logística até o bom atendimento 

ao  consumidor. Afinal, o que se pretende é acer-

tar o passo para ganhar, com boa musculatura 

administrativa, a corrida nas vendas -  que, com 

certeza, este ano de 2020 promete ser grande. 

CAPA CAPA
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checkout RH
 X

 Grupo Tateno
Um exemplo de parceria de sucesso 

A filosofia de união é o principal 
valor no relacionamento entre a   
Checkout RH e seus clientes do 
setor supermercadista.

Por isso, conhecer a visão desses seus 

parceiros sobre o mercado, e seus interesses, 

é muito importante.

Confira aqui, portanto, a entrevista com Felipe 

Augusto Cavalcanti, gerente do Empório Tateno, 

uma das três lojas da referida Rede:  

Revista Checkout: Fale sobre a sua trajetória no 

setor supermercadista, comentando como e por 

que entrou no ramo, e há quantos anos?

Felipe A. Cavalcanti: Sou filho de pai comer-

ciante e mãe vendedora, portanto considero que 

vendas e varejo já estão no meu DNA. Trabalho 

desde os 14 anos, e comecei  como ajudante geral 

em uma Distribuidora de Bebidas, até a virar ge-

rente. Fiz  bacharelado em Comunicação Merca-

dológica, na Universidade Metodista - curso que 

ampliou meus conhecimentos  e me preparou 

profissionalmente para  as áreas de marketing e 

varejo. Na sequência, seguindo as necessidades 

de mercado, me especializei em mídias sociais 

e geomarketing, para entender melhor ainda o 

varejo e as suas melhores áreas para atuação. 

Em 2018, decidi atuar em algo maior -  aceitando 

então o convite para gerenciar essa nova unidade 

do Grupo Tateno -  o Empório Tateno -, uma loja 

diferente das outras duas unidades da rede.

Revista Checkout: Quais as principais mudanças 

do setor, positivas e negativas, neste tempo  em 

que o senhor atua no ramo? 

Felipe A. Cavalcanti: O setor supermercadista 

está sempre em constante evolução, pois sempre 

é afetado pelos costumes  e necessidades dos 

consumidores -  seus gostos, preferências e mu-

danças de hábitos nas compras. Vimos, assim, os 

atacados se transformando em “atacarejos”, e as 

grandes redes atuando nos comércios de bair-

ro. Isso  aumentou muito a quantidade de lojas 

e dividiu os consumidores, que agora são mais 

prontamente atendidos e  já não precisam se 

movimentar tanto para encontrar seus produtos 

com  facilidade. 

Revista Checkout: Quais são as suas previsões 

para o futuro no setor, no que se refere à  evolu-

ção  das lojas  na organização e atendimento ao 

consumidor?

Felipe A. Cavalcanti:  Neste ano de  2020,  a 

pandemia acelerou o que já vinha acontecendo 

de uma forma mais lenta, quanto aos  mode-

los de compra utilizados pelo consumidor. Ou 

seja, as compras pelo aplicativo de entregas, e 

pelo sistema Delivery via WhatsApp, ganharam 

protagonismo nessa época e aumentaram expo-

nencialmente. Os supermercadistas tiveram que 

acompanhar o crescimento desses multiformatos 

de canais de compra, o que foi, sem dúvida,  um 

aprendizado de venda. Percebemos, contudo, 

que não devemos tratar e encarar essas formas 

de venda  igualmente, porque os consumidores 

não se comportam igual nesses canais diferentes 

de compra. Constatamos também que, após a re-

abertura do comércio em geral, houve uma que-

da nessas vendas por aplicativo e delivery – mas, 

certamente,  são formas de compra que vieram 

para ficar. E o setor deve estar preparado para, 

cada vez mais, estar afinado com esses sistemas. 

Revista Checkout: Quais os fatores que o leva-

ram a firmar parceria com a Checkout RH?

Felipe A. Cavalcanti: A Checkout RH  já era uma 

parceira do Grupo Tateno de supermercados há 

tempos, antes mesmo de eu chegar para atuar na 

nova loja da rede. Sendo assim, a parceria  com 

o Empório Tateno aconteceu desde o seu come-

ço, há 2 anos, o que permitiu um relacionamento 

muito próximo da loja que nascia com o jovem 

aprendiz,  recrutado e treinado pela Checkout 

RH para fazer parte da equipe.  Isso foi muito 

importante, porque esse colaborador foi moldado 

especificamente para o perfil da nossa loja. 

Revista Checkout: Quais foram e estão sendo 

os grandes desafios do setor, neste ano 2020 de 

pandemia, uma vez que os supermercados estão 

sendo protagonistas no abastecimento de produ-

tos essenciais ao consumidor, neste período?

Felipe A. Cavalcanti: Hoje, uma das maiores difi-

culdades está sendo a  falta de mercadorias, em 

razão da menor produção pelas indústrias, e  a lo-

gística complicada  dos distribuidores. Devemos, 

por isso, conhecer muito bem a nossa clientela, a 

sua frequência na loja e a previsão do seu consu-

mo, para fazermos uma quantidade assertiva de 

compras. Isto porque,  as entregas nos supermer-
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cados estão chegando com até 50% menos do 

que os pedidos feitos.  Ou seja, temos que estar 

atentos para que não haja queda nas vendas pela 

falta de produtos nas lojas. 

Revista Checkout: A parceria com a Checkout 

RH  está sendo importante neste ano de 2020? 

Em que sentido? Como esta empresa de recursos 

humanos o apoiou neste momento difícil?

Felipe A. Cavalcanti:  A  Checkout RH,  como nos  

anos anteriores,  tem nos ajudado dando todo 

o suporte quanto à qualidade do colaborador e  

todo o  treinamento que ele recebe para ser efi-

ciente na loja. Neste ano de pandemia, especial-

mente, o apoio da Checkout RH tem sido funda-

mental e condizente com todas as mudanças que 

tivemos que enfrentar no setor.

 

Revista Checkout: Na sua opinião, quais as pers-

pectivas do setor supermercadista para 2021 – e 

qual o cenário que o preocupa para o próximo 

ano? 

Felipe A. Cavalcanti: O setor supermercadis-

ta,  apesar das dificuldades deste ano, foi um 

segmento que obteve crescimento. No entanto,  

acreditamos que  o próximo ano será  mais difícil 

-  em razão da  queda do poder aquisitivo  da po-

pulação; do aumento nos valores dos produtos; 

da possível  falta de matérias primas para a pro-

dução de bens de consumo; e  dos altos custos 

de importação. 

Revista Checkout: Qual a sua opinião sobre os 

serviços prestados pela Checkout RH? O que 

gostaria de salientar como críticas, elogios ou 

sugestões à  sua equipe?

 Felipe A. Cavalcanti: O que acho importante, e 

sempre pontuo  com os supervisores, é o auxílio 

na proatividade e aperfeiçoamento do colabora-

dor dentro do setor onde ele trabalha. Assim, ao 

fim do contrato de experiência ou temporário  o 

colaborador estará bem preparado para ser con-

tratado pelos supermercados. 

Revista Checkout: Qual a sua visão sobre a aber-

tura de oportunidades de trabalho aos jovens nos 

supermercados? Como esses jovens aprendizes  

podem contribuir com o bom andamento e  

crescimento das lojas?

Felipe A. Cavalcanti:  O dinamismo desses 

jovens e a sua vontade  de aprender e trabalhar 

são fatores bastante produtivos e positivos para 

o nosso segmento.  E para eles, o setor dispõe de 

muitos braços para ajudá-los na escolha de uma 

profissão futura - e os coloca em contato com 

uma grande variedade de empresas,  além dos 

próprios supermercados. Portanto, acho boa para 

os dois lados a oportunidade desses jovens terem 

o seu primeiro contato com um emprego formal 

no ramo supermercadista.

Revista Checkout: Com a sua experiência, e mui-

tas conquistas nesta área,  quais  dicas de plane-

jamento  pode dar  ao segmento,  levando-se em 

conta expectativas de crescimento?

Felipe A. Cavalcanti: Acredito que a melhor dica 

que posso dar,  para   continuarmos crescendo, é 

conhecer melhor o nosso  shopper e   utilizar as 

melhores ferramentas para  chegarmos até ele. 

Não me refiro a esse  contato  somente através 

da internet,  mas por meio das experiências que 

podemos proporcionar ao nosso comprador den-

tro das nossas lojas,   a partir do momento em 

que ele decide nelas entrar. Os produtos estão 

cada dia mais fáceis de se encontrar, até mesmo 

sem se sair de casa, não é mesmo? Então, que tal 

pensarmos como clientes? Porque acredito que 

uma equipe bem treinada, e atenciosa,  pode ser 

o motivo de qualquer um de nós voltar à uma 

loja toda semana. Portanto, vamos investir nisso 

-afinal, é esta fidelidade do consumidor que bus-

camos.  

Revista Checkout:  O senhor considera a Che-

ckout RH uma boa parceira a ser indicada para os 

colegas do  setor supermercadista? Por quê?

Felipe A. Cavalcanti: Todos esses anos de par-

ceria, entre a  rede de supermercados do Grupo 

Tateno e a Checkout RH,   já comprovam por si 

só a confiança que temos na empresa, uma vez 

que  os nossos colaboradores são a peça chave 

para o  sucesso das nossas lojas.
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