


DADOS DO SETOR - BRASIL
• Representamos 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB);

• O faturamento do setor foi de R$ 335 bilhões em 2018;

• Mais de 89 mil lojas e 1.853 milhão de funcionários diretos ante 1.822 milhão registrado em 
2017;

• Criamos 30,7 mil novas vagas de emprego em 2018;

Fonte: Pesquisa Ranking ABRAS/SuperHiper, elaborada pelo Departamento de Economia da Associação Brasileira de Supermercados, em 
parceria com a Nielsen. (2018)



DADOS DO SETOR – RIO DE JANEIRO

• 20% dos funcionários de supermercado estão no primeiro emprego. As funções mais 
desempenhadas são: repositor, estoquista e embalador;

• O setor supermercadista do Estado do RJ registrou faturamento anual em 2018 de R$ 39,3 
bilhões, com crescimento nominal de 1% na comparação com 2017;

• Nosso estado representa 11% do faturamento do país;

• Foram registrados 184.711 mil empregos diretos no Estado, ante 182.919 mil registrados em 
2017, criando 1.792 mil novas vagas de empregos. 

• O setor encerrou o ano passado com 4.864 mil lojas e 20.648 checkouts;

Fonte: Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) 
e Serasa Experian de Atividade do Comércio



DESAFIOS DE LIDERANÇAS NO SETOR

• Turn Over alto - Permanência no emprego abaixo da média do varejo;

• CAPACITAÇÃO:

- Mão-de-obra pouco instruída com grau de escolaridade básico e geralmente rejeitada por outros 
setores;

• CARREIRA: 

- Características de baixo interesse em crescimento verticalizado;

- Baixo número de promoções e aproveitamento interno;

- Alto potencial e oportunidade de crescimento para jovens que escolhem seguir carreira no setor;



ASSOCIATIVISMO PARTICIPATIVO 
CASE ASSERJ

LEMA: UNIR, SERVIR E REPRESENTAR 



UNIR

• CONSELHO CONSULTIVOS: Representantes de cada uma das redes associadas compartilham boas 
práticas, trocam ideias e se atualizam sobre as mudanças que ocorrem ou ocorrerão no setor.

• A ASSERJ disponibiliza um responsável técnico para cada um dos seus conselhos.

- CAS (Conselho do Alimento Seguro)

- CJ (Conselho Jurídico)

- CRH (Conselho de RH)

- CPP (Conselho de Prevenção e Perdas)

- CMKT (Conselho de Marketing)

Somos a Associação com mais conselhos ativos do Brasil



UNIR

• CONSELHOS DELIBERATIVOS 

• CONSELHO DIRETOR: Os Presidentes, Diretores e Executivos das redes reúnem-se mensalmente para 
deliberar sobre ações que impactam o setor como um todo e também são atualizados sobre 
mudanças e ações.



SERVIR

• SAA : Serviço de Atendimento ao Associado

• Visita de orientação – Adequação às Normas de Segurança – Mais de 60 redes orientadas

• Curso de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos: Disponibilizamos um profissional em 
segurança alimentar, chancelado e treinado pela Vigilância Sanitária, para treinar, capacitar e 
certificar nossa mão-de-obra na cidade do Rio de Janeiro. Até o momento foram mais de 1200 
colaboradores certificados em cumprimento da Lei Municipal 1662/91

• Escola Asserj – Capacitamos os colaboradores do setor através de mais de 200 cursos diferentes para 
todas as áreas dentro do setor. Desde a liderança até a operação. 

• Lançamos o curso de extensão em Gestão Estratégica de Supermercados em parceria com a PUC-RIO 
a fim de qualificar e profissionalizar cada vez mais o setor.



REPRESENTAR

• Aproximação e relacionamento com os órgãos reguladores através de parcerias na busca da 
capacitação e iniciativas de cooperação técnica.

• Câmaras Técnicas

- Visa (Municipal)

- Procon (Estadual)

- MAPA (Federal)



“NENHUM SETOR É FORTE O SUFICIENTE PARA SOBREVIVER À FALTA DE INVESTIMENTO EM 
EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO”

Keila Prates.



OBRIGADA!

Genival Beserra – Presidente do Conselho Deliberativo da ASSERJ
Keila Prates – Superintendente Executiva

da ASSERJ


