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Entenda como beneficiar-se dos incentivos desta Lei, minimizando 
riscos e potencializando resultados para o seu supermercado.

Estagiários em 
Supermercados. 

Por que sim?

Veja também: COBERTURA 
APAS SHOW: 
O maior evento 
supermercadista 
do país recebeu 
a visita de 100mil 
pessoas e movi-
mentou US$330 
milhões.

ENTREVISTA COM 
MIDLEY F. NUNES: 
Ex-aprendiz que 
com apenas 19 
anos já ocupa  fun-
ções de relevância 
em uma reconheci-
da rede de super-
mercados paulista.
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PESQUISA SUPERMERCADOS

SUMÁRIO

Esta publicação foi idealizada pela empre-
sa Checkout Serviços de RH LTDA e tem 
como objetivo manter os profissionais do 
setor supermercadista informados e atua-
lizados.

Colaboradores responsáveis:
- Gustavo Cavalcante (redação)
- Eduardo (diagramação)

Tiragem de mil exemplares com distribui-
ção gratuita - comercialização proibida

www.checkoutrh.com.br

Estagiários em Supermer-
cados. Por que sim?
Entenda como beneficiar-se 
dos incetivos desta Lei, mini-
mizando riscos e potenciali-
zando resultados para o seu 
supermercado.

Midley Ferreira Nunes é ex-
-aprendiz da Checkout efe-
tivado na Chocolândia. Ele 
retrata sua carreira, seus so-
nhos e os motivos pelo qual, 
segundo ele, alcançou tanta 
visibilidade em tão pouco 
tempo.

APAS Show 2019. A maior 
feira de supermercados do 
mundo aconteceu no mês 
de maio deste ano no Expo 
Center Norte, na cidade de 
São Paulo.

Conheça o perfil de alguns 
profissionais que fazem 
acontecer nos supermerca-
dos.

Resultados de pesquisa reali-
zada em mais de 200 super-
mercados.

15

04

12

20

22

15

04

12

22



4 REVISTA . CHECKOUT RH . 5

ENTREVISTA

SUPERMERCADOS
E AS BOAS EXPERIÊNCIAS 

COM APRENDIZES

O ex-aprendiz Midley Ferreira Nunes conta como entrou 
para o ramo supermercadista e em tão pouco tempo, com 
apenas 19 anos, já alcançou visibilidade na rede de super-
mercados Chocolândia.

O Midley atualmente é colaborador efetivo da 
rede de supermercados Chocolândia e nos re-
cebeu para esta entrevista na loja de Santo An-
dré. Ele iniciou sua carreira aos 16 anos como 
aprendiz e nos falou um pouco da importância 
de participar de um bom programa de aprendi-
zagem para sua vida e dos impactos positivos 
que isso pode trazer aos supermercados.

Checkout RH: Como foi sua trajetória até ago-
ra, dentro da Chocolândia?

Midley F Nunes: Comecei como jovem apren-
diz com 16 anos. Meus primeiros dias na loja 
foram para organizar carrinhos, cestas e até 
aí eu pensava: Ah, se isso é trabalhar em su-
permercado, então é fácil demais. Quando 
terminei, meu chefe se espantou por eu já ter 
pego todos os carrinhos – eram 150, e para 
me ocupar, ele me mandou para o setor de 
devolução.  Minha primeira loja foi a matriz 
que fica no Ipiranga e foi onde tive meu maior 
desenvolvimento. Lá eu pude crescer bastan-
te graças ao meu mentor que hoje é gerente 
na Chocolândia, e também a minha líder, Tâ-
nia – com quem eu trabalho hoje – que me 
deu esse grande desafio e confiou em mim. 
Lembro que no meu quinto dia na loja passei 
pelos perecíveis e imaginei que podia traba-
lhar ali, então me deram essa oportunidade.

Depois de seis meses como aprendiz mostrei 
meu potencial e, até hoje, ninguém consegue 
me cobrir em questão de garantir os insu-
mos da loja, ou seja, conferir se as etiquetas 
de preço estão corretas, as notas fiscais, além 
de garantir que tenham os produtos nas lojas 
da rede. Graças a essa determinação, consegui 
marcar minha história na Chocolândia.

CRH: Como se preparou como profissional 
para enfrentar os obstáculos nessa carreira?

Midley: Olha, fui buscar conhecimento. O pro-
fessor passava lição, mas não era suficiente, 
pois para ele chegar naquele entendimento, 
ele teve de ter um preparo para aquilo e eu 
queria ir atrás disso, então comecei a ler li-
vros sobre supermercados, entender a posi-
ção desde o diretor até o faxineiro, buscando 
sempre saber o que vai fazer o cliente voltar, 
que é um ambiente limpo, as prateleiras orga-
nizadas. Aprendi a respeitar cada função na 
loja. Dos 4 meses que fiquei nos insumos, foi 
onde o diretor perguntou quem estava aju-
dando lá, e ele não acreditou que era um jo-
vem aprendiz. Aí foi quando eu fui chamado 
para acompanhar uma reunião dos encarre-
gados, e eu ia sempre e ficava por dentro do 
que estava acontecendo. Então comecei como 
jovem aprendiz com 16 anos e lá no Ibrasa
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(organização de aprendizagem especí-
fica para supermercados e maior par-
ceira da Checkout RH) minhas notas 
eram sempre máximas. Na loja, como 
mostrei que não estava brincando e 
que realmente levava tudo muito a sé-
rio, reproduzindo todo o aprendizado 
teórico na prática, acabei sendo efeti-
vado logo após o término do programa 
de aprendizagem.

CRH:  Qual ou quais são seus objetivos 
nessa profissão?

Midley: Meu objetivo geral é ir além 
da parte comercial, talvez vindo a ser

foco nesse momento da minha car-
reira. Mas minha história aqui na 
Chocolândia não está nem perto de 
acabar, como conversamos sem-
pre em reuniões, mirando sempre 
outros patamares que a rede pode 
chegar, e até para mim, pensan-
do que um jovem de 17 anos, atuar 
numa loja com funcionários de 40 e 
50 anos, não era fácil e eu não podia 
desanimar. Então adotei o método 
de ouvir sugestões, entendendo o 
lado de cada um, e é por isso que 
me considero um bom funcionário.

CRH: Que peso o curso de aprendi-
zagem e a gestão da Checkout teve 
para você?

Midley: Olha, foi um curso que 
abriu muito a minha mente, me 
fez expandir muito. Em cada aula 
a gente tinha palestras e também 
aulas de apresentação como se ti-
véssemos de lidar com clientes na 
loja. A minha maior curiosidade de 
um dia virar um colaborador efeti-
vo foi porque uma vez a gente fez 
uma apresentação, e teve um me-
nino que fez o papel de cliente e 
eu fiquei como gerente, cara, e ele 
chegou lá e fez o maior ‘bafafá’, 
não queria levar o produto e eu tive 
que me virar nos 30 para resolver 
aquela situação. Fui atrás do códi-
go do consumidor, mesmo que já 
estava tudo ensaiado, né, mas isso 
foi o que mais causou curiosida-
de na gente, porque a  Checkout

“O diretor perguntou quem estava ajudando lá 
- nos insumos - e ele não acreditou que era um 
jovem aprendiz.“

um diretor, mas sim, seguindo todas 
as orientações, acatando tudo que fo-
rem me passando de bom. Minha mo-
tivação é me tornar um diretor até um 
dia, quem sabe ter meu próprio ne-
gócio na área de supermercado mas 
para isso eu preciso antes me tornar 
um grande profissional, que é o meu

“Meu objetivo geral é ir além da parte comer-
cial, talvez vindo a ser um diretor.“

prepara com um curso completo. Eu 
falo para os jovens daqui da loja que 
a Checkout prepara você do piso ao 
topo, pois dão um alicerce comple-
to. Até as apostilas e livros do curso 
eu leio até hoje porque tem tudo ali 
que eu preciso saber. Eu o trato como 
um bem precioso, então eu só tenho 
a agradecer a Checkout e principal-
mente aos professores.

“Eu falo para os jovens daqui 
da loja que a Checkout prepa-
ra você do piso ao topo, pois 
dão um alicerce completo.“

CRH:  Como percebe a diferença des-
sa formação no seu cotidiano dentro 
do supermercado e quais diferenciais 
percebe entre você e alguém que não 
tenha tido a mesma formação?

Midley: Olha, eu vejo que as pessoas 
levam um susto porque a gente que

vai para Checkout e depois quando 
vem para loja, a gente leva um sus-
to no começo por causa dos clientes, 
mas logo passa porque no curso a 
gente aprendia como fazer aconte-
cer o negócio e já vem instruído. Se 
aquela mercadoria tá ali, já sabemos 
como manipular ela, como trabalhar e 
especificar aquele produto e por fim 
vender para o cliente. E quem não 
tem esse esclarecimento, não sabe, 
chega simplesmente aqui e não sabe 
nem como abastecer. Por mais que 
os produtos estejam em falta a gen-
te sabe abastecer, e essa é a princi-
pal característica da gente que vem 
da Checkout, em relação as pessoas 
que não fizeram o curso ou vieram de 
outro lugar, elas acabam tendo de me 
pedir explicações porque não sabem 
fazer, mas agora se me pedem para 
fazer qualquer serviço, eu consigo 
porque já tenho uma base formada – 
na teoria e na prática.

CRH:  Nesse tempo de Chocolândia, o 
que tem a dizer sobre a rede e sobre a 
loja em que trabalha, especificamen-
te?

Midley com cola-
boradores da loja 

da Chocolândia 
localizada em 
Santo André, 

na Grande São 
Paulo.

Em frente ao
outdoor da rede 
supermercadista 
que o acolheu. 
Onde teve a opor-
tunidade de iniciar 
carreira como 
aprendiz Checkout 
e se desenvol-
ver ao estágio 
profissional que se 
encontra atual-
mente..
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e por aí vou melhorando minha capa-
cidade. Tem gente que não gosta de 
trabalhar nessa área e eu já acho diver-
tido trabalhar com isso. Não reclamo 
de acordar cedo para vir para loja e só 
agradeço por mais um dia de vida, en-
tão é o trabalho que eu tenho e eu es-
tou sempre trabalhando sorrindo, brin-
cando com os funcionários, mas enfim, 
todo mundo trabalha direito, brincamos 
dentro do limite e mantendo o nivel de 
eficiência. Não precisamos pedir para 
ninguém fazer nada, pois todos sabem 
como funciona todo o processo do tra-
balho, e esse diferencial que encontrei 
aqui na Chocolândia foi um dos fatores 
que me aproximou mais do setor. Do 
modo como fui preparado profissio-
nalmente fez com que me tornasse a 
pessoa que sou hoje e gostar cada vez 
mais de trabalhar em supermercado.

CRH: Você foi aprendiz antes de ser 
efetivado. Que relevância você enxer-
ga, pensando no supermercadista, em 
contratar o serviço de aprendizes e/ou 
estagiários?

Midley: De verdade, uma grande im-
portância, sabe por quê? Eu tiro 
por mim e pelos jovens que hoje es-
tão contratados na Chocolândia e 
que vieram da Checkout, porque as-
sim, o jovem, ele já vem praticamente

“Fui criando mais amor ainda pela 
área de supermercado, de lidar 
com cliente, com mercadoria.“

treinado, cara, e já tira aquele impacto 
que você tem com o funcionário. Até 
então, que é bom ensinar, é bom en-
sinar, mas quando vem com pelo me-
nos 50% encaminhado é melhor ain-
da, porque ele já vem sabendo o que 
ele vai fazer e qual a diferença que ele 
tem que fazer na empresa. Quando 
você já tem um treinamento, já vem 
preparado para o que der e vier e não 
tem aquela raiva de dizer que nunca 
mais irá trabalhar com isso, caso não 
dê certo logo de primeira – porque

muitas vezes quem vem sem saber e 
acaba se frustrando, sai traumatizado. 

CRH: Hoje seria mais vantajoso contar 
com esse serviço? 

Midley: Eu considero vantajoso porque 
facilita muito o trabalho da loja. Muito 
mesmo, pois eles já vêm para minimizar 
os erros, os riscos que o supermercado 
corre, do jeito de trabalhar com o clien-
te, porque você tem que fazer tudo 
bem correto e o serviço da Checkout é 
montado sobre isso.   

“Eu considero vantajoso (contratar 
os serviços da Checkout) porque 
facilita muito o trabalho da loja. 
Muito mesmo.“

CRH: Pensando no jovem aprendiz que 
você foi, antes de crescer nessa carrei-
ra, acredita que outros jovens, tendo a 
mesma formação que você, podem ter 
mais facilidade em crescer na profis-
são?

Midley: Olha, pensando na Checkout, 
eu vejo que a empresa tem evoluído 
muito na qualidade do seu curso. Então 
só preciso dizer para eles como real-
mente funciona o supermercado e isso 
facilita muito para eles crescerem. Não 
estou querendo falar de mim especifi-
camente, mas a formação que recebi, 
as instruções, e fazendo sempre além 
do que o encarregado pede, e quando

“Minha turma formou excelentes 
funcionários que como eu estão 
atuando em vários cargos de vá-
rios supermercados por aí.“

Midley: Cara, além da Checkout ter 
aberto essa porta para mim e a Cho-
colândia ter me acolhido com apenas 16 
anos e agora que estou com 19, nesses 
quase três anos circulando entre as lo-
jas da rede – desde a sede no Ipiranga 
até loja no Tatuapé, que as vezes eu vou, 
geralmente na área de perecíveis que é 
a minha especialidade – vejo como uma 
empresa que te dá muitas oportunida-
des.

Se você souber demonstrar que você 
quer algo para vida, se você quer se 
profissionalizar, ela te dá oportunidade 
de verdade, porque em outro lugar, na 
minha idade, eu provavelmente não te-
ria essa oportunidade que estou tendo. 
Quando entrei éramos 7 lojas. Hoje so-
mos 11. Então, eu vi esse processo dela 
crescer, sendo que é uma empresa que 
enxerga o potencial de cada funcioná-
rio e procura investir no melhor de cada 
um. Além de oferecer possibilidades de 
desenvolvimento e crescimento, por-
que, você quer continuar na mesma 
função para sempre? Eu não gostaria. 
Eu sou curioso e quero experimentar 
um pouco de tudo e aqui isso é possí-
vel. Às vezes um aprendiz vem me per-
guntar como consegui ser efetivado e 
crescer tão rápido apenas com 17 anos 
e eu falo para ele que siga bem as re-
gras, não chegue atrasado, se o encar-
regado pedir para fazer um serviço, que 
faça até mais e assim você fica sempre 
sendo notado.

CRH: Quando percebeu que trabalhar 
em supermercado era o que você que-
ria fazer?

Midley: Olha, eu terminei o ensino mé-
dio com 16 anos e com 17 eu comecei 
a faculdade de direito. Até aí, eu tinha 
dúvida porque logo comecei a traba-
lhar em supermercado e já gostando, 
e estava fazendo faculdade com bol-
sa e tudo, mas acabei fazendo direito 
por um ano e meio apenas pois perce-
bi que não era minha área. Foi quando 
eu vim para essa loja aqui, em Santo 
André, e então fui criando mais amor 
ainda pela área de supermercado, de 
lidar com cliente, com mercadoria, en-
tão tomei a decisão de trancar a fa-
culdade de direito e me especializar 
na área de supermercado. Vou come-
çar em breve um curso de marketing 
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digo isso não é trabalhar até se matar, 
mas deixar ali sua marca registrada, fa-
zer um serviço bem feito. Não é preci-
so exibir, mostrar que o seu serviço está 
sendo melhor que de outra pessoa, por-
que uma hora vai ser notado e com cer-
teza vão querer efetivar. E foi isso que eu 
tive, basicamente.

CRH: Olhando o passado e refletindo o 
presente: qual a sua opinião, o que tem 
a dizer sobre a empresa Checkout RH?

Midley: Não tenho nem o que dizer di-
reito. Recebi uma boa formação e a 
Checkout, da minha turma, formou ex-
celentes funcionários que como eu es-
tão atuando em vários cargos de vários 
supermercados por aí, como o Pedro 
Araujo da Silva Neto que atualmente é 
auxiliar de recebimento júnior e a Caro-
line Rubens de Assis, assistente de RH. 
Grandes funções hoje em dia estão nas 
mãos de ex-estagiários e ex-aprendizes 
por causa da Checkout.
Se no meu tempo eu já elogiava a Che-
ckout, imagina agora. Eu passo lá em 
frente e pergunto para os jovens apren-
dizes como funciona o curso atualmente, 
quem são os professores, porque assim, 
eu gosto de conhecer cada funcionário 
da loja e poder trabalhar de cada forma, 
percebendo em que cada um é melhor, 
e no que ele às vezes não tem a mesma 
capacidade. E assim, comparando o pas-
sado com o que fazem hoje.
A Checkout melhorou muito em questão 
de desenvolvimento, porque vendo os 
jovens daqui da loja e eu pergunto para 
eles algumas coisas, eles dão uma ‘surra’ 
em mim, de verdade, por conta da ca-
pacidade que estão tendo hoje. Porque 
se pegar eu de 2016 com os jovens que 
estão hoje, dá para perceber que só tem 
melhorado o aprendizado e a qualida-
de do serviço. Lembro do Vinícius Gois, 
quando chegou aqui na loja e colocaram 
ele para arrumar os salgadinhos. Ele só 
perguntou qual era o layout e só com 
uma foto, cara, ele dava conta sozinho. O 
Vinícius nunca trabalhou em supermer-
cado, então onde que ele aprendeu isso? 
Na Checkout. Mostraram a foto duas ve-
zes para ele e no final, ele só mostrou o 
resultado, que além de ter ficado muito 
bom, só comprova que a qualidade do 
serviço da Checkout torna fácil essa pro-
fissão.

“Grandes funções hoje em dia estão na 
mão de ex-estagiários e ex-aprendizes 
por causa da Checkout.“

“A Checkout melhorou muito em questão 
de desenvolvimento, porque vendo os 
jovens daqui da loja e eu pergunto para 
eles algumas coisas, eles dão uma ‘surra’ 
em mim, de verdade.“

“Lembro do Vinícius Gois, quando che-
gou aqui na loja e colocaram ele para 
arrumar os salgadinhos. Ele só perguntou 
qual era o layout e só com uma foto, cara, 
ele dava conta sozinho. O Vinícius nunca 
trabalhou em supermercado, então onde 
que ele aprendeu isso? Na Checkout.“

Midley com uma 
aprendiz Checkout 

na loja da Cho-
colândia Santo 

André.
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APAS SHOW

APAS leva milhares a evento para 
discutir as tendências do setor

Conhecida por ser a maior feira de supermercados do mundo, a APAS Show 2019 levou para a maior 
configuração de área possível do Expo Center Norte, na zona norte da cidade de São Paulo, uma 
multidão interessada em saber das últimas novidades do setor.

Evento que ocorreu entre os dias 06 e 09 de maio, vinha com muita expectativa pela Apas, que bus-
cava superar os números obtidos em 2018. O balanço na edição deste ano, segundo o presidente da 
Apas, Ronaldo dos Santos, movimentou US$ 330 milhões em negócios internacionais. Com ímpeto 
de buscar parcerias, estiveram presentes 100.000 pessoas em visitação durante os quatro dias da 
feira, 23% a mais do que o ano passado.

A experiência que a feira promoveu agradou a Diogo Aquino, sócio da Sabor das Índias, empresa do 
ramo de pimentas. “Conseguimos contato com mil novos clientes e agora estamos entrando nos su-
permercados. Antes atuávamos apenas em varejo, vendendo em 9 países – mas agora vamos entrar 
nas lojas também” afirmou Diogo.

Foram, ao todo, 738 expositores – sendo 200 internacionais contando com a presença de 19 países. 
Estados unidos, Colômbia e Uruguai são alguns exemplos.  Dos visitantes, 40% eram supermercadis-
tas.

O interesse massivo do grande público em assuntos relacionados ao setor, chamou atenção de fre-
quentadores que nem se quer atuam no ramo, mas tiveram uma boa experiência ao deparar com 
stands de seus produtos favoritos. É o caso do Henrique Rodrigues que, segundo ele: “[A feira] atin-
giu e muito minha expectativa. Poder ver as novidades de produtos que sempre compro nos super-
mercados, além de ter contato com os fabricantes, é uma experiência única. Quando eu ia pensar que 
conheceria tanta gente interessante? Sabe, então, acho que valeu muito a pena ter vindo”. 

Com um tom mais crítico, Leopoldo Santos também avaliou positivamente a Apas Show 2019. “Ainda 
está pra nascer um evento com toda essa dinâmica presente aqui hoje, mas talvez tenha deixado a 

desejar na programação desse último dia. Não 
critico nada pois foi muito rico o conhecimen-
to que obtive aqui, como por exemplo formas 
de fazer massas de maneira mais prática, além 
de equipamentos que fazem cafés muito bons, 
então não critico, mas acho que as palestras do 
último dia poderiam ter sido mais interessan-
tes. Só que é uma questão de gosto pessoal”, 
avaliou o frequentador.

Com o logo “Super Hack – hackeando super-
mercados” a feira contou com palestras de es-
pecialistas e reuniu o público da indústria, vare-
jo, supermercado e interessados em saber das 
soluções e medidas para o futuro do setor.

Um dos corredores que mais chamou a aten-
ção dos supermercadistas, era onde se en-
contravam as startups relacionadas ao tema 
de tecnologia. Com panfletos, brindes e muito 
diálogo, os stands nesse espaço vieram para 
sanar as dúvidas dos frequentadores, sobretu-
do em relação ao serviço de e-commerce, para 
entender os motivos que ainda não tem sido 
implementado, uma vez que essa tendência já 
se encontra presente no modo do consumidor 
realizar suas compras. É o que explica Carla 
Costa e Nídia Fernandes, da startup “Site Mer-
cado”, que cria sites a preços baixos para re-
des de supermercados. Segundo Carla, o setor 
continua tímido quanto à migração para a in-
ternet, porém, ultimamente, essa postura vem 
mudando de maneira enfática. “Está mudando 
muito rápido.  Está tendo um crescimento ex-
ponencial de pessoas interessadas, e os super-
mercadistas que fecharam com a gente recen-
temente, já estão registrando crescimento em 
vendas de uma maneira incrível. O que falta é 
mais informação e é isso que estamos fazendo. 

Aqui no evento, por exemplo, só num dia, 
já conversamos com mais de 200 super-
mercadistas que estão abrindo os olhos e 
querem mirar para esse horizonte, dar uma 
chance para esse modelo de vendas.”, ar-
gumentou as consultoras.

Um dos supermercadistas que visitou os 
stands ligado a tecnologia do setor, foi 
Gustavo Silva, da rede M Box. Gustavo ava-
liou que o evento foi muito informativo, 
principalmente sobre os serviços tecnoló-
gicos, área pela qual tem interesse e o que 
o levou a frequentar a feira. “O evento em 
si foi muito bom e eu que vim mais para os 
stands de tecnologia, que é uma área que 
gosto muito, já estou para fechar planos e 
iniciar um site na minha rede.

A Abertura da 
Feira contou com 

o prestígio do 
Governador do 
Estado de São 

Paulo, João Dória, 
e do presidente da 

APAS,  Ronaldo 
dos Santos, entre 

outras autorida-
des.

Imagem do 
saguão de 
entrada da 

feira, no Expo 
Center Norte.
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Eu, vendo o público presente aqui 
nesses stands, tudo indica para 
mudanças no modo de vender pro-
dutos de supermercado”, avaliou o 
supermercadista, que vê com bons 
olhos o horizonte do setor com 
serviço de e-commerce. Segundo 
ele: “isso [a postura do supermer-
cadista] está mudando, e dá para 
perceber que de forma rápida. Há 
exemplos muito bons de supermer-
cados chineses que atuam somen-
te com e-commerce e estão tendo 
lucro como nunca. É uma coisa que 
as pessoas do setor irão se tocar, 
mas claro, cada um no seu tempo. 
Só não pode adiar muito porque 
acabará fi cando para trás”.

Em diversidade e abrangência de 
produtos, 60% dos stands no gal-
pão de 75.000 m2, dividido em 
quatro pavilhões, foram formados 
por grandes redes distribuidoras de 
alimentos e bebidas. 7% com redes 
de máquinas e equipamentos, 5% 
de cosméticos e higiene pessoal. 
Limpeza, embalagem e tecnologia 
ocuparam cada uma, 3% dos espa-
ços. O restante fi cou por conta de 
serviços fi nanceiros, 2%, e serviços 
em geral, 17%.

O saldo, no geral, foi positivo, e 
apesar de quatro dias intensos 
para quem trabalhou na feira, o 
evento, sem dúvida, foi memorável 
para os expositores, os visitantes,

Visitantes cami-
nham entre um 

dos inúmeros 
corredores da 
feira da APAS

bem como para a associação paulista e o setor super-
mercadista do país em geral. É o que avalia a jovem que 
atuou no stand da “Work–On” que, enquanto servia café 
aos frequentadores para depois tirar foto dos mesmos, 
não deixou de reconhecer a magnitude do evento e a 
sua importância. “Vim trabalhar os quatro dias, o se-
gundo e o terceiro foram mais cheios, então, agora no 
quarto já estou cansada, porém realizada do evento. ” 
Analisou Camila, que concluiu: “É uma experiência única 
expor a marca de um produto aqui com esse público 
imenso e pronto para ver o que sua marca tem a ofe-
recer”.

CAPA

Quando um garoto imerge numa formação visando seu futuro profi ssional, o que lhe aparenta usual 
para a ocasião, além das aulas na presença do professor com base teórica é o contato com a prática, 
vinda por meio de atividades realizadas no ambiente de trabalho. Surge o estágio. E deste ofício, o 
preparo advindo do velho jargão: Para aprender é preciso sujar as mãos.

Que mundo esperamos para o futuro? Diga-se de uma vida sem brechas para o amadorismo de tra-
balhadores despreparados. O futuro já é para os profi ssionais. E os jovens preconizam suas próprias 
habilidades ao exercer aquilo que gostam, tendo desde a faixa etária mínima permitida, o desejo por 
estágios assegurados. Com intenção de não permitir que estagiar se confunda com a mera função do 
ofício, a lei do estágio foi criada e sofreu alterações com o tempo, a fi m de pôr em cheque duas con-
dições vitais para o desenvolvimento humano e do trabalho técnico: direitos trabalhistas e, ao saber 
do jovem promissor, a obrigação do vínculo estudantil.

ESTAGIÁRIOS EM
SUPERMERCADOS

É fazendo que se aprende a fazer 
aquilo que se deve aprender a fazer.

ARISTÓTELES - Filósofo

Não se aprende bem a não 
ser pela experiência.

Francis BACON - Filósofo

Não há quem aprenda alguma coisa simplesmente por tê-la 
ouvido, e quem não se esforça sozinho em certas coisas acaba 
por conhecê-las apenas de modo superfi cial e pela metade.

Johann P. ECKERMANN - Poeta
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A Lei do Estágio trouxe vantagens às empre-
sas concedentes. Segundo a Dra. Claudia Gui-
marães, sócia do escritório especializado em 
direito trabalhista, Guimarães & Ruggiero Ad-
vogados, quem contrata estagiário não preci-
sa pagar direitos trabalhistas, uma vez que “o 
estágio não forma vínculo empregatício, e por 
conseguinte, não tem o recolhimento previ-
denciário e fundiário, estabilidade por aciden-
te de trabalho e estabilidade gestante, dentre 
outras questões.” Segundo ela, alguns fatores 
da lei pesam em favor da empresa que contra-
ta, como as isenções fiscais e a função social. 
“Na verdade, não se trata de desobrigação dos 
direitos trabalhistas, e sim de natureza jurídi-
ca distinta da relação de emprego. Quanto ao 
estímulo, importa destacar que as empresas 
também devem cumprir função social, obser-
vando-se o foco de oportunidades aos jovens 
que ingressam no mercado de trabalho”, argu-
menta. A empresa pode ter até 20% do quadro 
de funcionários formado por estagiários.

versão da lei de estágio que sofreu, ao longo 
da sua história, ao menos oito atualizações. 
A última foi sancionada em 2008, como Lei 
11.788/2008, que passou a definir criteriosamen-
te o que era estágio e o que se confundia com 
emprego formal. Seis décadas (1940-2000) de 
publicações de instrumentos regulatórios sobre 
o estágio não haviam sido suficientes para que 
este, na prática, fosse considerado um elemen-
to de formação plena do estudante, pois até o 
início da década de 2010 imperou a ideia frag-
mentária de estágio, presente de forma difusa 
nas políticas educacionais, entre diversas leis, 
decretos, portarias e pareceres, que alargaram 
o conceito de estágio. O objetivo na nova lei era 
de que estagiário passasse a ser considerado 
uma pessoa que está na empresa para apren-
der e a instituição de ensino, assim sendo, volta 
a ter papel fiscalizador. Com as contribuições 
incorporadas, assimilando as modificações 
propostas pelo Executivo, Câmara e Senado, e 
comparando com as normas anteriores, estágio 
passou a ter uma definição mais concreta.

Na formação do contrato, há a possibilidade 
de ainda existir uma quarta parte, que seria um 
agente de integração. No estímulo de atender o 
que manda a Lei, existem vantagens para que 
uma empresa opte por contratar um estagiá-
rio por meio de uma dessas figuras. De acordo 
com a Dra. Claudia: “Agentes de integração são 
auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 
instituto do estágio, realizando identificação 
de oportunidades de estágio; ajustamento das 
condições de realização; acompanhamento ad-
ministrativo; encaminhamento de negociação 
de seguros contra acidentes pessoais e cadas-
tramento de estudantes.”

O custo baixo desse tipo de contrato requer 
zelo, sobretudo por se tratar de jovens que, 
na maioria dos casos, estão experimentando o 
mercado de trabalho pela primeira vez. Tanto 
pelo motivo de evitar o trabalho infantil, quanto 
garantir que o jovem trabalhador esteja reali-
zando atividades do seu vínculo estudantil. A 
Lei determina que, em caso de descaracteriza-
ção do vínculo decorrente do descumprimento 
de eventuais desvios da legislação, a empresa 
deverá arcar com os pagamentos do piso da 
categoria e todos os direitos trabalhistas pre-
vistos na CLT, além da multa de até três mil re-
ais.

Como deve ser um programa de estágio para supermercados!...

“O estágio não forma vínculo em-
pregatício, e por conseguinte, não 
tem o recolhimento previdenciário e 
fundiário, estabilidade por acidente 
de trabalho e estabilidade gestante, 
dentre outras questões.”

Dra. Claudia Guimarães
Guimarães & Ruggiero Advogados

www.grradvogados.com.br

Existem dois tipos de estágio: obrigatório – 
quando a instituição de ensino exige o trabalho 
como condição para o estudante se formar - e 
não obrigatório – quando o estudante estagia 
por conta própria. Ambos devem ser formali-
zados de forma tripartite, vinculando o estu-
dante, instituição de ensino e a empresa con-
cedente, porém, a bolsa auxílio só é exigida no 
caso de estágio não obrigatório, sendo opcio-
nal no caso de estágio obrigatório.

Em 1942, no Brasil, foi decretada a Lei nº 
4.073/42, do Ministério do Trabalho – a primeira
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Quais cuidados devem ser tomados ao im-
plementar estágio em supermercados?

Para que funcione e traga benefícios, a Lei de Es-
tágio precisa ser cumprida ao pé da letra. O que 
é complicado no setor supermercadista, principal-
mente pela alta demanda de trabalho que o confe-
re, desde a frente de caixa ao repositor de FLV, com 
muito trabalho e poucas condições de acompanha-
mento e tutoria. No chão de loja, por exemplo, o 
gerente já precisa atender aos funcionários efeti-
vos, orientá-los, avaliá-los, além de outras ativida-
des como receber produtos, verifi car faturamento, 
reduzir quebras e perdas, eliminar ruptura, acom-
panhar questões de furtos, degustação indevida, 
quebra de caixa. Mesmo que o gerente aja com a 
melhor das intenções, a chegada de um estagiário à 
loja teria muito facilmente as suas funções confun-
didas com as de um funcionário efetivo, até devido 
à falta de tempo para que o gerente ou outro profi s-
sional seja escalado para ser o tutor/orientador dos 
estagiários e assim garantir que as suas atividades 
tenham cunho pedagógico e não desvirtuem a fun-
ção e as características de um vínculo de estágio.

Para esse problema ser equacionado, é necessário 
que a contratação de estagiários ocorra vinculada 
a um programa de estágio específi co para o setor, 
que dê conta de todas as questões colocadas pela 
legislação e assim permita ao supermercadista que 
potencialize os benefícios que a contratação de es-
tagiários trará à sua empresa e, ao mesmo tempo, 
elimine os riscos de ações e sanções trabalhistas.

No caso do supermercado, um agente de integra-
ção não é sufi ciente, segundo a Dra. Claudia: “Não 
basta apenas a documentação formal, é necessário 
observar o dia a dia do estagiário.” Dessa forma, a 
lei de estágio no supermercado requer contornos 
especiais, uma vez levada em conta a difi culdade 
de cumpri-la pela dinâmica característica do setor. 
Com um programa de estágio especial, o varejis-
ta, além de assegurar o cumprimento da lei,  es-
tará garantindo os benefícios da isenção e tam-
bém, a qualidade do serviço prestado, uma vez,

que estará formando sua própria equipe interna-
mente.

Existe a possibilidade de fazer valer os objetivos da 
lei de estágio no setor desde que a contratação es-
teja vinculada a um programa de estágio específi co 
para supermercados. Segundo a Dra. Claudia: “Há 
de se tomar todas as cautelas previstas na legisla-
ção de estágio, sendo que as atividades diárias são 
as que necessitam de maior supervisão. Na Justi-
ça do Trabalho vige o princípio da verdade real, ou 
seja, o que importa são os fatos e não apenas os 
documentos.”

A função do estágio é reforçar o aprendizado pro-
fi ssional do educando através da experiência prá-
tica. Esta se torna ainda mais proveitosa quando 
está ligada à realidade econômica em que a escola 
está inserida, pois, com a interação – entre o aluno, 
a empresa e a escola –, há um ganho pedagógico 
para todos, visto que grande parte da bagagem te-
órica da sala de aula vai ao encontro da situação 
concreta e do cotidiano, no mundo econômico real. 
Dialeticamente, o confronto com esta prática fará 
repensar algumas teses ou teorias, a serem refuta-
das ou rearranjadas para a sala de aula; ou ainda, o 
aprendizado é reforçado pela adequação entre te-
oria e prática. Estudiosos da lei de estágio apontam 
melhorias nesse sentido, e que o reforço pela ideia 
do que é de fato um trabalho digno, tem ajudado a 
todos colherem os frutos esperados. 

Em situações reais de vida e de trabalho, os jovens 
se utilizam de conhecimento teórico para validar, 
reforçar e desenvolver competências, valores e ati-
tudes próprias, que nortearão suas carreiras profi s-
sionais. Nada como verifi car a teoria em situações 
reais da vida. Em meio à ocupação didática-pro-
fi ssional é que o estagiário se desenvolverá, além 
das atividades sociais e culturais, onde, é fato, que 
complementará os instrumentos e experiências 
necessárias para se tornar um cidadão digno e 
um competente profi ssional, incapaz de esquecer 
aquele que lhe mostrou os caminhos, na busca por 
educação e trabalho.

“Não basta apenas a documentação, é necessário observar o dia a dia do 
estagiário.”

“Há de se tomar todas as cautelas previstas na legislação de estágio, sendo 
que as atividades diárias são as que necessitam de maior supervisão.”

“Na Justiça do Trabalho vige o princípio da verdade real, ou seja, o que im-
porta são os fatos e não os documentos.”

Dra. Claudia Guimarães
Guimarães & Ruggiero Advogados

www.grradvogados.com.br

AUMENTO DE
EFICIÊNCIA

MELHOR RELAÇÃO
CUSTO BENEFÍCIO

SEGURANÇA
TRABALHISTA

COMO A
CHECKOUT
FAZ

Supermercados podem contratar estagiários?

Sim, no Capítulo III da Lei de Estágio, referente à parte 
concedente, está determinado que pessoas jurídicas de 
direito privado podem oferecer estágio, portanto, super-
mercados têm por lei o direito de contratar estagiários.

Qual deverá ser a carga horária de atividades do esta-
giário?

A jornada de atividade em estágio será defi nida em co-
mum acordo entre as partes envolvidas e não deverá ul-
trapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de 
estudantes do ensino médio regular.

Qual deverá ser a duração do contrato de estágio?

A duração do estágio, na mesma parte concedente, não 
poderá exceder dois anos.

O estagiário tem direito à bolsa estágio?

O estagiário deverá receber bolsa estágio, bem como au-
xílio transporte para deslocamento, ida e volta, até o local 
de estágio.

O estagiário tem direito a recesso?

O estagiário tem direito a trinta dias de recesso remu-
nerado a cada ano, ou período proporcional no caso de 
estágios com duração inferior a 12 meses, a ser gozado 
preferencialmente durante suas férias escolares.

Quantos estagiários um supermercado pode contratar?

O número máximo de estagiários deverá atender às se-
guintes proporções:
• De 1 a 5 empregados = 1 estagiário
• De 6 a 10 empregados =  até 2 estagiários
• De 11 a 25 empregados = até 5 estagiários
• Mais de 25 empregados = até 20% de estagiários.

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE
ESTÁGIO EM SUPERMERCADOS
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Conheça quem faz acontecer no supermercado!

PERFIL

Marina Delorenzo Branco
36 anos
Possui 7 anos de experiência em supermercados.
Atualmente é fiscal de caixa no supermercado Bengala.

Ser educado com os clientes, estar sempre com sorriso no 
rosto e oferecer preço baixo são nossos diferenciais. Precisa-
mos ter bastante agilidade no atendimento pois o supermer-
cado é muito dinâmico.

“ “

Reinaldo Henrique Ferreira da Silva
17 anos
Possui 2 anos de experiência em supermercados, sendo 1 como 
aprendiz Checkout.
Atualmente é operador de loja no supermercado Primavera.

Procuro sempre realizar minhas atividades com perfeição, 
mantendo as gôndolas com boa visibilidade e com fácil aces-
so para os clientes. Quando algum cliente não encontra um 
produto eu sempre verifico no estoque antes de dar uma 
negativa.

“ “

Josineide Oliveira
40 anos
Possui 8 anos de experiência em supermercados.
Atualmente é repositora de mercadorias no supermercado San Sato.

Ser observadora e ter iniciativa garante melhores resulta-
dos no dia a dia da loja e com isso aumenta a satisfação dos 
clientes.“ “

Romana Maria da Conceição Nicácio
31 anos
Possui 8 anos de experiência em supermercados.
Atualmente é fiscal de caixa no supermercado Superville

Ser gentil, honesta, sincera, comunicativa e sempre ouvir o 
que o cliente deseja antes que qualquer coisa.
Ser fiel ao trabalho e vestir a camisa da empresa comemo-
rando o crescimento junto com ela.
Ser respeitosa e parceira com os colegas de trabalho.
Esses são os segredos para desempenhar um bom trabalho.

“ “

Rodrigo Cesário da Silva
31 anos
Possui 13 anos de experiência em supermercados.
Atualmente é líder de estoque no Raimar.

Tenho experiência no que faço. Preservo uma boa emba-
lagem, confiro os produtos com qualidade e muita atenção 
para que não seja enviado de forma errada, assim eu consigo 
garantir agilidade na entrega e satisfação do meu cliente.

“ “

Possui 8 anos de experiência em supermercados.Possui 8 anos de experiência em supermercados.
Atualmente é repositora de mercadorias no supermercado San Sato.Atualmente é repositora de mercadorias no supermercado San Sato.

Ser observadora e ter iniciativa garante melhores resulta-Ser observadora e ter iniciativa garante melhores resulta-
dos no dia a dia da loja e com isso aumenta a satisfação dos dos no dia a dia da loja e com isso aumenta a satisfação dos “
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PESQUISA SUPERMERCADOS

SATISFAÇÃO COM APRENDIZES É A MAIOR DOS ÚLTIMOS ANOS

A pesquisa foi realizada com mais de 200 gerentes e 
líderes de supermercados atendidos pela Checkout

Com o intuito de oferecer serviços cada vez mais interessantes aos supermercadistas, a Checkout está em 
constante evolução e se aprimora a cada dia trazendo à tona novas soluções e modos de trabalho.

Para manter consonância com as necessidades do setor, a empresa realiza periodicamente uma pesquisa 
aplicada junto aos gerentes e líderes de supermercados, onde obtém o material necessário que a permite 
identificar e analisar o impacto dos atuais serviços prestados, possíveis pontos de melhoria, bem como even-
tuais oportunidades para o desenvolvimento de novos serviços, que venham a contribuir ainda mais com os 
profissionais do segmento.

A ação, que também leva em consideração os dados obtidos em pesquisas anteriores para efeito de compa-
ração, mostra que houve uma significativa melhora na aprovação da Checkout, que possivelmente decorre do 
fato de a empresa atender exclusivamente ao setor, ou seja, atuando com foco e objetividade, acompanhando 
e aprimorando seus serviços sempre de forma ágil e permanente.

A Checkout enxerga à frente e com sensibilidade às reais necessidades dos supermercados,  setor cuja a ro-
tatividade e dificuldade de gestão de colaboradores é grande.

“Se não prestassem um bom serviço, o Ricoy 
não estaria há tanto tempo com a Checkout.

     Gerente Supermercados Ricoy

“É muito bom conversar com quem entende 
do seu dia a dia. A realidade do supermercado é 
bem diferente de outros negócios.

     Líder Supermercados Chama

“Resolvem tudo, não tenho problema algum.

     Líder Supermercados Saúde

Com relação ao perfil dos candidatos recrutados, seleciona-
dos e encaminhados pela Checkout para ocupar vagas de 
aprendizagem durante o ano de 2018, 39,0% foram avalia-
dos como muito bons ou ótimos, 59,0% como bons, porém, 
2,0% dos gerentes de loja avaliaram o perfil dos jovens como 
ruim, fato este que foi revertido na pesquisa realizada em 
2019, quando 100% dos entrevistados avaliou o perfil dos 
jovens encaminhados como bom, muito bom ou ótimo.

Já em questão de desempenho dos aprendizes no chão de 
loja, no ano de 2019, nenhum pesquisado atribuiu uma ava-
liação ruim, muito ruim ou péssima, pelo contrário, 70,0% 
avaliou o desempenho dos jovens como bom, 14,5% como 
muito bom e os outros 15,5% como ótimo.

A escolha de candidatos pela Checkout RH sofreu uma re-
paginada e teve algumas etapas automatizadas, o que me-
lhorou substancialmente a capacidade e agilidade da em-
presa em filtrar perfis, o que ocasionou possivelmente foi 
um dos fatores de acréscimo na satisfação dos seus clientes. 

Se comparado aos serviços prestados por funcionários CLT efetivos dos supermercados, os aprendizes e 
estagiários geridos pela Checkout tiveram seu trabalho avaliado como igual ou superior por 74,5% dos su-
permercadistas em 2018. Já em 2019, esse número cresceu para 78,0%, fazendo cair de 25,5% para 22,0% a 
avaliação como inferior. Não à toa que 63,5% dos clientes afirmaram que preferem trabalhar com dois apren-
dizes e/ou estagiários da Checkout a contratar mais um CLT, levando em consideração quesitos como carga 
horária e desempenho.

Após saber que os jovens disponibilizados aos supermercados pela Checkout têm agradado massivamente à 
clientela, a pesquisa centrou-se em descobrir se o atendimento à demanda do setor, relacionamento com os 
clientes e a capacidade técnica da Checkout, teria relevância na satisfação e, a fim de pôr na pesquisa todo o 
conceito da empresa, se descobriu que nem sempre é possível agradar a todos, mas que em uma escala de 0 
a 10, obter uma média de 9,2 só significa uma coisa: A Checkout RH está cada vez mais perto desse objetivo.

Perfil dos Candidatos

67,5%
Bom

Desempenho em loja

70,0%
Bom

14,5%
Muito Bom

15,5%
Ótimo

13,0%
Muito Bom

19,5%
Ótimo
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