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SEM MEDO
DA CONCORRÊNCIA

Empresas projetam 
aumento nas vendas
neste Natal

Conheça as vantagens do pequeno
varejo que ainda são pouco exploradas

e são diferenciais competitivos

Consumidor retoma 
hábitos e volta a
ser fiel a marcas

VAREJO & ETC PESQUISA



Os meses de negociações 
coletivas são os mais 
longos do ano. Negociar, 

sobretudo para um sindicato, 
seja ele empresarial ou laboral, é conciliar conceitos, 
opiniões, partes. Cada qual com seus objetivos e 
necessidades, mas cada vez menos adversários, como 
temos visto ano a ano.

Isso termina por ser fruto do amadurecimento das 
relações ou pela própria necessidade de trilharmos 
os mesmos caminhos, superando os obstáculos que 
o cenário econômico impõe a todos. Nesse sentido, 
o nosso empenho na negociação tem sido buscar 
o equilíbrio entre a desoneração de custos que as 
empresas demandam e precisam, a inclusão de novas 
modalidades de contratação, e o reajuste, com algum 
aumento acima do INPC, que os representantes dos 
comerciários pleiteiam.

A inclusão da cláusula de contribuição assistencial dos 
comerciários, fator determinante para que se tenha 
negociação, só ocorre por se tratar de decisão judicial 
com caráter de coisa julgada.

Outro ponto são os efeitos do Decreto nº 9.127/2017, 
que incluiu supermercados – que não são categoria 
econômica − no rol de atividades autorizadas a funcionar 
permanentemente aos domingos e feriados, ou seja, 
determinou a essencialidade da atividade. Na prática, 
significará poderem as empresas trabalhar nesses 
dias sem negociação prévia. Importante conquista 
demandada pelo setor e alcançada pelo empenho da 
ABRAS, mas que não traz, ainda, segurança jurídica 
para sua adoção imediata.

Há controvérsia no entendimento do Judiciário 
Trabalhista, com decisões diferentes em vários estados 
do País. Assim, enquanto não se definir o entendimento 
da jurisprudência, em especial do Tribunal Superior do 
Trabalho, nossa obrigação é evitar tanto riscos quanto 
criar passivos.

Para diminuir a probabilidade de prejuízos, temos 
reforçado nas convenções a cláusula a respeito, 
indicando que o trabalho nesses dias demanda 
autorização, ao mesmo tempo em que reduzimos seu 
custo, eliminando ou o pagamento em dobro ou a folga 
compensatória.

Essas são situações que surgem para testar a nossa 
objetividade e habilidade para contornar obstáculos 
e evitar confrontos. Isso significa menos punhos 
cerrados na mesa, mais flexibilidade e acordos em que 
todos ganham.

Negociar, 
conciliar e 
conquistar
Alvaro Furtado
Presidente do Sincovaga/SP
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Fundado em 1931, o SINCOVAGA representa as 
empresas da categoria econômica do varejo de gêneros 
alimentícios no Estado de São Paulo, assim entendidas 
as que comercializam, predominantemente, alimentos, 
produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica, com 
denominações como: hipermercados, supermercados, 
autosserviços, adegas, mercados, mercadinhos, lojas de 
conveniência, quitandas, mercearias, empórios, laticínios, 
sacolões, etc.
É atribuição do SINCOVAGA representar todos os 
integrantes da categoria nas discussões com as 
representações dos trabalhadores comerciários e 
diferenciados para firmar convenções coletivas de 
tra- balho, nas quais são definidas as regras para os 
prestadores de serviço nas empresas do varejo de 
alimentos.
Entre em contato conosco para conhecer e saber como 
utilizar nossos serviços:
Rua 24 de Maio, 35 - 13o andar - Conjunto 1313 - Centro 
São Paulo/SP CEP: 01041-001
São Paulo: 11 3335.1100
Guarulhos: 11 2229.6141

O SincovagaNotícias é uma publicação bimestral do 
SINCOVAGA dirigida aos principais estabelecimentos 
varejistas no Estado de São Paulo. São empresas do 
segmento de varejo de gêneros alimentícios e empresas 
que atuam nos setores de alimentos, bebidas, produtos 
de higiene pessoal, beleza e limpeza doméstica.
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Levantamento do Sincovaga indica que consumidores 
voltaram a ser fieis a marcas no supermercado

PESQUISA

Se a crise econômica e a 
queda na renda levaram 
o consumidor a deixar 

de lado suas preferências no 
supermercado, em função do 
orçamento apertado, a com-
paração em termos de quali-
dade tem levado os produtos 
de marcas líderes de volta aos 
carrinhos de compras do pú-
blico, que tem ido com mais 
frequência aos estabeleci-
mentos. Essas são tendências 
demonstradas em sondagem 
realizada pelo Sincovaga em 
todas as regiões da capital, du-
rante o mês de setembro de 
2018.

O levantamento mostrou 
que 69,6% dos consumidores 
entrevistados experimenta-
ram outras marcas de produ-
tos no supermercado, exceto 
as líderes, nos últimos seis 
meses. As categorias em que 
houve mais marcas substitu-
ídas foram higiene e limpeza 
(87,7%) e mercearia (65,8%), 
seguidas por laticínios (58,9%). 
O preço foi a maior motivação 
para essa mudança de hábito, 
na opinião de 84,5% dos consumidores.

Essa tendência já era percebida na sondagem realizada 
pelo Sincovaga em fevereiro de 2016, quando 35,8% dos 
consumidores entrevistados à época afirmaram não se 
importar com marcas, mas sim com preços mais baixos, 
enquanto 27,5% informaram que tinham marcas de pre-
ferência, porém já haviam aberto mão delas em razão dos 
preços.

Entretanto, a recente sondagem mostra que este mo-
vimento está tomando o rumo contrário, pois 66,2% dos 
entrevistados disseram já ter voltado a consumir as marcas 
premium, a maioria do setor de higiene e limpeza (68,1%), 
seguido por mercearia e laticínios (44,7% cada) e bebidas 
(23,4%).

Na sondagem anterior (fevereiro de 2016), a maior 
resistência dos consumidores era na troca de marcas do 
setor de alimentos (44,6%), seguido por higiene pessoal 
(15,2%), limpeza (9,8%) e bebidas (8,3%).

Mas se o preço foi a maior motivação para a troca de 
marcas de um ano para cá, agora é a qualidade que traz 
esse público de volta às marcas premium ou líderes de 
mercado. Para 78,7% dos clientes ouvidos pelo Sincovaga, 
a qualidade comprovadamente melhor desses itens foi a 
vantagem mais considerada, seguida por preço mais atra-
ente (8,5%) − que pode evidenciar uma parceria maior en-
tre o varejo e a indústria −, e o custo-benefício (6,4%).

A maior parcela de respondentes da pesquisa está con-
centrada na faixa de renda familiar de 1 a 3 salários míni-
mos (33,3%), seguida pela faixa de 3 a 5 salários mínimos 
(26,5%), e pela faixa de 5 a 10 salários mínimos (17,6%).

Frequência das compras – A maioria do público faz pes-
quisa de preços antes de ir ao supermercado (66,7%), uti-
lizando principalmente folhetos (63,2%), internet (39,7%) e 
anúncios de TV (11,8%) para tomar suas decisões.

Dos formatos de varejo preferidos, a maioria opta pelos 

supermercados (31,4%), seguidos pelos atacarejos (22,5%), 
hipermercados (20,6%); e lojas de vizinhança de grandes 
marcas e mercadinhos de bairro, cada um com 12,7% das 
respostas.

Convidados a avaliar o que mais gostam nesses equipa-
mentos de varejo, conveniência e preço receberam a maior 
quantidade de notas altas no grau de importância, ou seja, 
tempo e orçamento ainda são os fatores mais estimados 
pelos clientes. Todavia, atendimento, sortimento e qualida-
de dos produtos não são, de forma alguma, irrelevantes.

A sondagem do Sincovaga consultou os consumidores 
também em relação ao número de vezes em que realizam 
suas compras ao longo do mês. A maioria dos consumido-
res entrevistados (38,2%) afirmou ir uma vez por semana 
ao supermercado, seguidos por duas vezes por semana e 
uma vez por mês, ambas as opções com 24,5% das respos-
tas, sendo que 12,7% vão mais de duas vezes por semana 
ao supermercado.

Este aumento de frequência denota por um lado a di-
minuição por parte do público do hábito das compras de 
mês, assim como abre aos varejistas oportunidades de de-
senvolver estratégias de promoção. Nesse sentido, adqui-
rir apenas o que necessita para a semana foi a opção de 
35,3% dos respondentes, seguida pelo hábito de aproveitar 
promoções e planejar as compras para o mês, ambas as 
respostas com 26,5%, enquanto 11,8% adquirem apenas o 
que precisa para um ou dois dias.

Finalmente, perguntados sobre a expectativa em rela-
ção à economia, 29,4% dos respondentes acham que vai 
melhorar; 35,3% que vai piorar e 35,3% que vai ficar como 
está. O consumidor está ainda muito cauteloso, e não é 
para menos em um ano tão cheio de incertezas como 2018 
tem sido. Após as eleições, a tendência é que esse quadro 
se torne mais claro e, quem sabe, as respostas fiquem mais 
otimistas em uma próxima consulta.
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Mercados de bairro podem se destacar 
reforçando seus diferenciais

CAPA

As lojas de vizinhança das grandes redes prolife-
ram em algumas capitais, exigindo dos tradi-
cionais mercadinhos de bairro uma adapta-

ção a esses novos tempos, de competição acirrada, que 
pode até parecer desigual, dependendo do ponto de vis-
ta, mas não é assim que os especialistas pensam.

Os pequenos varejos possuem várias vantagens fren-
te à concorrência com as lojas express que precisam ser 
exploradas, o que pode lhes garantir mais que a sobre-
vivência, uma atuação forte e saudável, ainda que o con-
corrente, não raro, esteja a um quarteirão de distância. 
Localização privilegiada, proximidade com o público, agi-
lidade nas decisões, conhecimento sobre as preferências 
dos consumidores e a própria estabilidade econômica, 
que desmotiva as chamadas “compras do mês”, são al-
gumas delas.

“O dono do mercadinho deve, antes de mais nada, 
entender que precisa mudar a maneira de vender e 
atender. Isso passa por identificar o perfil de compra, 
modernizar as instalações, agilizar e propor mais como-
didades, melhorar o mix de produtos, inclusive agregar 
novos itens em razão de mudanças de hábitos de com-
pra, além de negociar muito bem com os fornecedores”, 
afirma Marcelo Viana, diretor da T4 Consultoria.

“Eu diria que outros diferenciais são o aten-
dimento olho no olho, conseguir escutar 

e dar atenção sobre uma sugestão ou 
crítica e fazer acontecer. Na variedade, 
pontos a destacar são as marcas me-
nos conhecidas, mas com qualidade e 
preços mais baixos, e a possibilidade 
de ter produtos mais frescos, devido 
à cadeia de suprimentos mais sim-
ples, já que estes estabelecimentos 
menores não contam com um centro 
de distribuição”, reforça Viana.

Competir com as grandes redes 
em preço é muito difícil, reconhece 
José Eduardo Carrilho, consultor do 

Sebrae-SP. Por isso, na opinião dele, 
“os pequenos varejos devem 

apostar em um mix de 
produtos enxuto e cus-

tomizado, adaptado 
ao local onde se en-

contra e que aten-
da ao público de 

forma perso-
nalizada”.

Carrilho valoriza ainda a proximidade com o clien-
te como um trunfo desses estabelecimentos. “As redes 
maiores são impessoais, tratam todos em bloco, sem 
distinção. O mercadinho de bairro pode e deve fazer 
diferente. Temos exemplos de comércios locais que 
conseguem interagir com a comunidade na qual estão 
inseridos, a ponto de fomentar experiências de consumo 
e cumplicidade únicas. A participação direta e diária do 
proprietário, tomando decisões rápidas que valorizam a 
equipe e os fregueses, cria laços e fideliza a relação co-
mercial. A agilidade, rapidez e eficiência são inerentes ao 
pequeno”, reforça o consultor do Sebrae-SP.

“O cliente agora tem uma ‘régua cada vez mais alta’, 
ou seja, está muito mais exigente. Ele quer lojas limpas, 
bonitas e com boa variedade, e vai escolher quem fi-
zer mais por ele”, explica Marcos Hirai, sócio-diretor da 
GS&BGH, empresa especializada em expansão em pon-
tos comerciais do varejo.

“Não devemos esquecer que até as lojas grandes têm 
problemas, pois o atendimento é frio, há grande rotativi-
dade e a interação com o consumidor não é o forte des-
sas equipes. Se tem o dono e a família em um pequeno 
mercado, com um salão impecável, chamando os clientes 
pelo nome, e um diferencial como um açougue, peixaria, 
hortifrúti ou padaria, isso ganha a preferência deles, por-
que alia qualidade e personalidade”, analisa Hirai.

Para o especialista, o cenário às vezes é pintado como 
se fosse o fim do mundo para os mercadinhos tradicio-
nais, mas cada formato tem seu valor. “Se a concorrência 
vem chegando, é preciso levantar a cabeça, provocar mu-
danças, buscar melhorar e ganhar a preferência do públi-
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co. Nada muda se o empresário não se mexer”, reforça 
o consultor da GS&BGH. “Até o pãozinho é mais gostoso 
quando o ambiente é agradável.”

“Independentemente do número de check-outs, um 
mercadinho pode ser bem competitivo frente às lojas de 
bandeiras express de grandes players e também frente 
a atacarejos, não entrando na guerra de preços com os 
mesmos. Loja pequena não é sinônimo de inferioridade”, 
avalia Frederico Gorgulho, sócio consultor da Supermer-
cado em Foco Consultoria e Treinamento. 

“Indiscutivelmente, o grande trunfo da loja de vizi-
nhança sempre foi e continuará sendo o atendimento e 
o vínculo com o cliente no dia a dia. Garantir uma experi-
ência de compra agradável e feliz para o shopper é uma 
grande arma contra a padronização ‘engessada’ e às ve-
zes fria, oriunda das grandes redes”, destaca Gorgulho.

Para o consultor da Supermercado em Foco, as pes-
soas estão muito exigentes e os estabelecimentos preci-

sam acompanhar essa nova realidade. “É imprescindível 
que a loja tenha uma boa gestão, ou seja, uma operação 
sincronizada. É preciso dar atenção ao sortimento de 
produtos adequado, ao treinamento da equipe, à quali-
dade do setor de perecíveis, manter o piso de loja organi-
zado, precificado, limpo, iluminado e sempre abastecido, 
além de oferecer serviços como entrega, nem que seja 
de bicicleta, para minimizar custos”.

Atendimento nota 10 – A falta de recursos, segundo os 
consultores entrevistados, não pode ser desculpa para 
os pequenos varejos pararem no tempo. “Se antes era 
aceitável, por falta de opção, frequentar uma loja de-
sarrumada, escura, com ambiente ou banheiros sujos, 
hoje isso é condenado pelo consumidor, cada dia mais 
exigente”, avisa Marcos Hirai, sócio-diretor da GS&BGH.

“Cada visita que o cliente faz à loja é uma experiência 
única de consumo, uma oportunidade nova de surpre-
endê-lo. Por isso, se não há muito recurso financeiro, a 
prioridade deve ser o bom atendimento. Devemos en-
tender o varejo como sendo algo mais que a atividade co-
mercial propriamente dita, é uma prestação de serviços 
personalizada. Atender pessoas é uma arte, e isso pode 
ser aprendido e aperfeiçoado”, diz José Eduardo Carrilho, 
do Sebrae-SP.

“Há diferenciais que não custam, como simpatia, 
profissionalismo, eficiência, agilidade, atenção e empa-
tia e ainda são um enorme diferencial competitivo. Não 
esqueça que é muito importante a valorização de sua 
equipe, pois quando você coloca seus funcionários em 
primeiro lugar, eles colocam os clientes em primeiro lu-
gar também. É fundamental que eles saiam da loja com a 
sensação de que a visita foi agradável e sintam vontade e 
prazer em voltar”, completa Carrilho.

Nessa jornada de transformação do segmento e dos 
próprios hábitos de consumo, também é importante que 
o empresário busque informação e conhecimento, na 
opinião de Frederico Gorgulho, sócio consultor da Su-
permercado em Foco Consultoria e Treinamento. “Acom-
panhe as notícias, tendências e índices do varejo super-
mercadista divulgados pelas organizações do setor, além 
dos portais conceituados na internet, revistas e feiras da 
área. O empresário do segmento tem que sair na frente, 
deixar de correr atrás, tendo uma gestão baseada em nú-
meros e uma visão capaz de antecipar o que o consumi-
dor deseja para o futuro”, conclui.
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Encontro de sindicatos 
patronais em SP aborda a 
reforma trabalhista

O Sincopeças-SP sediou, no último dia 18 de outubro, 
o 5º ECOS (Encontro de Contabilistas e Sindicatos 
Patronais), organizado pelos sindicatos patronais 

SincoElétrico, Sincofarma, Sincomavi, Sincovaga, Sindiflo-
res, Sindilojas, Sindióptica, além do próprio Sincopeças-SP, 
com apoio do Sescon e em parceria com a FecomercioSP.

O enfoque principal desta edição do evento, que é 
voltado a contabilistas, empresários, gestores, adminis-
tradores, profissionais de RH e demais interessados, foi 
esclarecer o procedimento da negociação coletiva de tra-
balho, tendo em vista a sanção da reforma trabalhista.

O ECOS contou com a palestra da advogada Luciana 
Saldanha, sócia do SDS Advogados, especialista em Direi-
to do Trabalho e Membro da Comissão de Representação 
Junto à Área Contábil e Coordenadora da Comissão de 
Direito do Trabalho da OAB / SBC. 

A abertura oficial do 5º ECOS teve a participação do 
presidente do Sincomavi, Reinaldo Pedro Correa, e do 
presidente do Sincovaga, Alvaro Furtado, que fez uma 
breve análise sobre a evolução das negociações coleti-
vas realizadas pela entidade, as primeiras após a refor-
ma trabalhista, que completa um ano em novembro.

Para ele, houve uma importante mudança de postu-
ra por parte dos sindicatos laborais após o advento da 
nova lei trabalhista, o que proporcionou um equilíbrio 
de forças. “Com a perda da fonte de financiamento, es-
sas organizações tiveram de negociar com mais flexibi-
lidade. Antes já sentávamos à mesa avaliando em que 
pontos teríamos de ceder, mas hoje a situação mudou, 
pois todos precisam equalizar suas demandas e possibi-
lidades”, disse Furtado.

Na sequência, o público teve oportunidade de acom-
panhar a palestra da advogada Luciana Saldanha, sobre 
Negociação Coletiva e as principais dificuldades no ce-
nário pós-reforma trabalhista.

A especialista enfatizou que a reforma trabalhista 
ainda está sendo divulgada, e ainda não há jurisprudên-
cias sobre o posicionamento exato dos tribunais. Entre-
tanto, é possível diminuir conflitos por meio das nego-
ciações coletivas, o que valoriza o papel dos sindicatos, 
já que agora o acordado se sobrepõe ao legislado. “É 

ACONTECE

importante que as empresas se aproximem dos sindi-
catos, levando em consideração que o judiciário ainda 
está muito conturbado sobre a matéria”, avalia Luciana.

Para a advogada, os sindicatos, além de protegerem 
seus representados, sejam empresas ou empregados, 
trazem mais segurança jurídica para os procedimentos, 
e evitam passivos trabalhistas, por exemplo, em uma 
homologação, ou até mesmo em um acordo coletivo 
que tem efetividade, porque um sindicato não vai traba-
lhar com matérias prejudiciais aos seus representados. 
“Logo, a negociação é a forma de resolver os impasses, 
com maior tranquilidade e de uma forma vantajosa para 
ambas as partes.”

Um ponto que impactou fortemente as entidades 
sindicais foi o fim do imposto sindical, que segundo a 
especialista tornou as reestruturações quase obrigató-
rias. “As entidades sindicais sempre tiveram muita im-
portância, desde a sua criação, só que foram perden-
do o seu valor. Agora é preciso encarar de frente essa 
controvérsia que tem surgido pós-reforma trabalhista e 
transformá-la em uma oportunidade de estar mais per-
to dos seus representados”, avalia Luciana. “Você conhe-
ce o seu sindicato? Ele te representa bem? Então vale 
contribuir, pois ele está defendendo os seus interesses”, 
analisa.

Ela destaca, no caso das empresas, o apoio que os 
sindicatos patronais podem oferecer para tirar dúvidas 
sobre o que pode ou não ser feito nesse momento pós-
-reforma trabalhista. “É uma oportunidade de divulgar o 
trabalho do sindicato e estimular uma participação mais 
efetiva das empresas, o que garantirá bons frutos no fu-
turo”, concluiu.

A especialista abordou em sua palestra temas como 
o que pode ou não ser negociado, novos contratos de 
trabalho (teletrabalho, trabalho intermitente), novas 
modalidades de jornada (12x36), contribuições sindicais 
dos empregados e empresas, e a importância das nego-
ciações coletivas.

Alvaro Furtado, do Sincovaga

Luciana Saldanha, sócia do SDS Advogados



Na expectativa de um Natal com melhor desempe-
nho em vendas, algumas marcas tradicionais na 
mesa do brasileiro nesta época se movimentam 

para estimular o consumidor a investir em uma ceia re-
cheada de novidades.

Como os produtos sazonais não costumam estar na 
lista de compras, investir em uma exposição interessante 
no ponto de venda, reforçada por ações de divulgação e 
materiais promocionais, além da precificação adequada 
e bem visível são estratégias da Arcor para apoiar os va-
rejistas. Entre as novidades da marca estão os panetones 
recheados: Petit Gateau, Paçoca Amor, Chocolate, Briga-
deiro Gourmet, Sonho, além dos tradicionais de frutas e 
gotas de chocolate. “Projetamos uma produção em volu-
me cerca de 5% maior em comparação com 2017”, avalia 
o Gerente Nacional de Marketing da companhia, Anderson 
Freire. Para ele, o cliente quer uma experiência de degus-
tação com qualidade e preço justo. “Buscamos atender a 
essas expectativas com variedade, recheio generoso e op-
ções que viram presentes”, completa.

Com a vantagem de estar na mesa o ano todo, nesta 
época marcas como Camil, Açúcar União e Coqueiro inves-
tem em embalagens sazonais com receitas para a ceia e 
nas ferramentas de ponto de venda, como os encartes e 
pontas de gôndola. “Acreditamos que, por conta do cená-
rio econômico, cada vez mais pessoas têm cozinhado em 
casa, então criamos dicas de como fazer uma ceia gostosa 
e rápida. Nos nossos sites há mais de 1.500 receitas”, diz 
a gerente de Marketing da Camil, Christina Larroudé. Na 
linha da praticidade, entre os lançamentos estão as mistu-
ras para bolo União, com 10 sabores. 

Estar atento às demandas do público e procurar atua-
lizar o portfólio é a chave da General Mills para estar pre-

sente com o seu leque de produtos e marcas. 
A Yoki aposta nas categorias já tradicio-

nais no paladar e na ceia, como as 
farofas prontas, que este ano ga-

nham uma linha especial: Farofa 
com Batata Palha, Farofa com 
Soja e Farofa com Cebola. “Esses 
são itens que nunca faltam nas 
celebrações de final de ano, por 
isso nossa expectativa é sempre 
positiva”, afirma Manuel Gara-

bato, diretor de Marketing 
LATAM da companhia. 

“Sabemos da impor-
tância do Natal para o 
comércio, então nos 
preparamos sempre 
com antecedência 
para atender os 
supermercadistas, 
facilitando a logísti-
ca e a organização 
dos clientes.”

Ainda que a os-

cilação do dólar seja um desafio para os importados, na 
Riberalves a expectativa é positiva. “Esperamos repetir o 
desempenho do ano passado, que foi excelente para nós. 
A linha de bacalhau já dessalgado e congelado deve ser 
responsável pela maior fatia das vendas, além daqueles 
itens de menor valor, como os bolinhos de bacalhau”, cal-
cula o diretor Comercial, Marcelo Nasser. Segundo o exe-
cutivo, a marca investirá também em degustação nos pon-
tos de venda para apoiar os supermercadistas. “Um dos 
segredos para vender bem nessa época é o comerciante 
investir na boa exposição, mas também em qualidade.”

Um brinde às vendas – Espumantes são campeões de 
vendas nessa época do ano, seja para o consumo nas fes-
tas, seja para presentear. Aproveitando a onda, a Vinícola 
Aurora aposta em estojos especiais com uma garrafa e 
uma taça para presente. “Temos 5 linhas de espumantes 
que atendem a diversos perfis de consumo, além das de-
mais linhas de vinhos com rótulos premiados em concur-
sos internacionais e com excelente relação qualidade-pre-
ço”, diz o diretor-geral da Aurora, Hermínio Ficagna.

A Aurora investe em ações no PDV o ano todo e reali-
za eventos em parcerias com as redes de supermercados. 
“Entendemos que é importante o treinamento das equi-
pes nas lojas, para que os colaboradores tenham um rela-
cionamento mais desenvolto com os vinhos à venda”, diz 
Ficagna. “E nessa época em especial sugerimos caprichar 
na exposição, favorecendo a associação imediata do vinho 
com os demais itens da ceia. Sem contar que é um ótimo 
presente”, completa o executivo.

A expectativa na Vinícola Salton é de 10% de aumento 
só na categoria de espumantes, segundo Cleber Slaifer, 
diretor Comercial da empresa. Segundo ele, a maior fatia 
virá dos espumantes (como a linha Domenico), frisantes 
(Prosecco Frizz) e vodka (Royal Ice), 
mas sem esquecer de itens como 
chás e sucos de uva. “Enxerga-
mos uma mudança constante 
no perfil de consumo, espe-
cialmente nos últimos anos, 
em que a economia andou em 
passos curtos, mas buscamos 
sempre a revisão e aprimoramen-
to do mix para acompanhar as ten-
dências”, avalia o executivo.

Em termos de exposição, 
Slaifer aconselha “criar o 
clima” para o con-
sumidor optar pelo 
produto, oferecen-
do um mix variado, 
mas também in-
vestindo em ilhas, 
pontas de gôndo-
la, kits especiais 
e uma equipe de 
promoção atuante.

Consumidor mais exigente estimula indústria e 
comércio a inovar para aumentar as vendas no Natal
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