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Acelerar: um programa de desenvolvimento de lideranças no varejo 

 
O Programa teve 75% dos participantes promovidos em sua 1° turma. 

 
O Acelerar, desenvolvido pela Comercial Zaffari, empresa familiar com 65 anos de 
atuação no varejo e atacarejo, localizada em Passo Fundo – RS possui como objetivo 
capacitar colaboradores com potencial de liderança para assumir oportunidades de gestão 
de loja na empresa e dar sustentação ao projeto de expansão do negócio. Ao todo, o 
Programa tem duração de 12 meses, tendo sua primeira turma concluída em 2021, com 
12 participantes, e destes, 75% assumiram novos desafios em suas carreiras.  
 
O Programa tem como público alvo os colaboradores que ocupam cargos de gestão, 
sendo eles de supervisão, coordenação ou gerência de área. Contempla critérios e etapas 
para a seleção dos participantes e ocorre por meio de encontros mensais com módulos 
técnicos e comportamentais voltados ao desenvolvimento da liderança. Após o 
encerramento das etapas citadas, os colaboradores seguem com suporte ao processo de 
desenvolvimento através do plano de desenvolvimento individual e prática em loja. 
 
Para o compartilhamento de informações e tomada de decisões estratégicas, assim como, 
a avaliação constante sobre a performance dos participantes e indicadores do Programa, 
há um comitê formado por membros da diretoria comercial, gerentes regionais e membros 
da equipe de RH. 
 
O Programa Acelerar tornou-se reconhecido na empresa e tem repercutido de forma 
positiva na valorização dos talentos internos, na visibilidade das oportunidades de carreira, 
conectando-se com a missão da Comercial Zaffari de transformar a vida dos 
colaboradores.  
 

Para 2022, está prevista a conclusão da segunda turma em andamento, com 15 
participantes, e o lançamento de uma nova turma durante o mês de junho. 
 
A Comercial Zaffari ocupa atualmente a posição de 2° maior rede de supermercados do 
Rio Grande do Sul, conforme ranking 2021 da Associação Gaúcha de Supermercados 
(AGAS). Está presente em 18 cidades do Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina, com 
31 lojas, que juntas somam aproximadamente 3.700 colaboradores. 
 

 
 


