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OS CAMINHOS
PARA ENCANTAR

O advento do negociado 
sobre o legislado torna os 

acordos mais eficientes

JURÍDICO

Saiba quais aspectos os consumidores mais 
valorizam no varejo de alimentos e como se 

diferenciar da concorrência



As negociações salariais que 
já se iniciaram acontecem 
em momento de muitas 

mudanças. 

Quase dois anos após a Reforma Trabalhista, medida 
provisória da Liberdade Econômica proposta pelo gover-
no traz dispositivos que podem simplificar a abertura de 
empresas e diminuir a burocracia. Recentemente aprova-
da na Câmara dos Deputados, acabou igualmente sendo 
referendada no Senado.

É uma grande vitória para a vida das empresas e empre-
sários, mas não resolverá todos os problemas.

Entre outras medidas, a MP prevê a extinção do eSocial, 
pelo qual as empresas transmitem eletronicamente suas 
informações trabalhistas, que deverá ser substituído por 
um sistema simplificado, que elimina a verdadeira radio-
grafia a que o dia a dia das empresas está sujeito.

Outra modificação que afetava diretamente o varejo de 
alimentos, entre outros segmentos, era a permissão para 
o trabalho aos domingos e o direito ao descanso em um 
domingo a cada quatro semanas, o que foi excluído no 
Senado, permanecendo a matéria sujeita a convenções 
e acordos.

Com a medida, a jornada de trabalho neste dia seria pos-
sível sem a necessidade de autorização ou convenção, 
salvo se houver vinculação, como acontece na Capital, 
matéria que é da estrita competência constitucionalmen-
te deferida aos municípios e não pode ser alterada por lei 
federal.

A desoneração da folha de pagamento, em face de tra-
balho em domingos e aos feriados, continua como pau-
ta mais importante. Haverá empenho na introdução de 
modificações que adequem as normas à realidade do 
momento, introduzindo dispositivos que venham a sim-
plificar e desburocratizar as relações de trabalho.

Reforçando o papel do Sincovaga, sob a deliberação das 
empresas em assembleia geral, seguiremos trabalhando 
para que o varejo de alimentos possa manter suas con-
dições operacionais, apesar do cenário de retração de 
vendas e quase recessão, buscando a desoneração dos 
custos da operação e o oferecimento de ambiente de 
trabalho com o máximo de segurança jurídica, evitando 
qualquer possibilidade de criar passivos para milhares de 
empreendedores.

A ansiedade não deve nos induzir ao erro de achar que 
soluções rápidas hoje vão, com certeza, nos livrar de pro-
blemas amanhã.

As negociações 
salariais de 2019

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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com os principais atacados é sempre uma grande 
alternativa para conseguir melhores custos”, orienta 
o especialista.

“Uma boa saída para aumentar o volume de com-
pras para os pequenos é se juntar a outros do mes-
mo porte e formar uma ‘rede’, unificando a compra, 
aumentando o volume e reduzindo custos. Além dis-
so, a eficiência é vital. Tendo em vista que os volumes 
são baixos e dificultam a negociação com fornecedo-
res, ser eficiente é essencial”, destaca Matricardi.

Para Bruno Binati, diretor de Planejamento e 
Branding da Varejo Extreme, o foco do varejista deve 
estar na qualidade e no padrão do produto para 
conseguir melhores preços. “Grandes redes têm vo-
lume, mas nem sempre têm padrão e pecam muitas 
vezes na qualidade. Outra coisa que vem pesando 
na decisão dos compradores é a excelência do ser-
viço. Um atendimento que realmente seja um dife-
rencial traz clientes que se importam menos com o 
preço”, analisa.

Outro ponto sensível 
é a variedade. “O pri-
meiro passo para se 
definir um bom mix 
é entender qual a 
necessidade do seu 
público. Supermer-
cados que possuem 
recursos tecnológicos 
podem se utilizar de 
análises estatís-
ticas para ve-
rificar os pro-
dutos mais 
consumidos, 
c r u z a n d o 
com caracte-
rísticas socio-
econômicas 
da região 
em que a 

Os caminhos 
para encantar 
e fidelizar o 
cliente

CAPA

Os consumidores nos supermercados estão 
cada dia mais parecidos: eles querem com-
prar bem, barato, perto e rápido. Foi o que 

mostrou a sondagem realizada pelo Sincovaga no se-
gundo semestre de 2019, em que foram levantados 
os aspectos mais valorizados nesses estabelecimen-
tos.

O diferencial mais citado foi o preço, com 24,4% 
das respostas, seguido pela qualidade dos produtos 
(17,8%), localização (15,7%), variedade (14%), aten-
dimento (12,5%), limpeza (9,6%) e atendimento no 
caixa (6%).

Ter uma boa avaliação em todos esses aspectos 
ao mesmo tempo pode parecer impossível para o 
pequeno varejista de alimentos, mas não é, segun-
do especialistas. Ao contrário, a busca pela melhoria 
pode até criar oportunidades para esses estabeleci-
mentos, que são mais enxutos e ágeis.

Uma dessas pedras no sapato é tentar obter o 
melhor preço nos produtos e fugir da concorrência 
das grandes redes. “De fato, essa é uma das princi-
pais dificuldades deles e é vital para a sustentabilida-
de do negócio. Para vender mais, de forma simples, 
o varejista tem duas opções: ser competitivo em pre-
ço ou se diferenciar em serviços. No entanto, para 
ser competitivo em preço, é preciso ter bons custos, 
e para ser diferenciado em serviço, normalmente é 
preciso ter mais despesas”, avalia Felipe Matricardi, 
consultor da Falconi.

Então, como atuar nesse sentido em um segmen-
to com margens tão reduzidas? Segundo o consultor, 
o varejista na maioria das vezes não negocia custo e 
sim volume. Para conseguir melhores custos, é preci-
so comprar maiores volumes da indústria e dos dis-
tribuidores. 

“Se o empresário não tem demanda para adquirir 
grandes volumes, é importante aproveitar a negocia-
ção de quem tem. É muito comum a indústria fechar 
grandes parcerias com alguns atacados e o valor de 
venda ser menor que o custo de grandes redes su-
permercadistas, inclusive. Então, ter uma cotação 

Bruno Binati, da Varejo Extreme



loja está inserida”, diz Matricardi, da Falconi.
Entretanto, mesmo sem contar com recursos 

tecnológicos, essa também deve ser uma priorida-
de do pequeno varejista. Se o empresário não con-
segue definir o mix com base em análises, o sim-
ples fato de conversar diariamente com o público, 
buscando entender se eles encontraram os produ-
tos que procuravam, se estão satisfeitos e quais as 
principais reclamações, já auxilia a orientar a deci-
são. “O empresário deve verificar quais produtos 
estão com giro baixo, aqueles que os consumido-
res não estão buscando. De forma complementar, 
é importante sempre estar por dentro do que os 
concorrentes estão fazendo. Visitas frequentes aos 
concorrentes podem auxiliar na definição do mix 
ideal da loja”, afirma.

Observar é um bom começo, alerta Binati, da 
Varejo Extreme. “Quando prestamos atenção ao 
comportamento do comprador, vendo o que ele 
busca e perguntando o que ele mais gostaria de 
encontrar ali, isso nos dá uma boa direção sobre 
o que estamos fazendo. Se estiver certo, conseguir 
potencializar.”

Nesse momento, segundo os especialistas, sur-
ge a dúvida: é mais vantajoso ter variedade ou um 
mix mais enxuto? 

“O principal é definir qual o foco da empresa 
e o entendimento sobre as necessidades do pú-
blico pode auxiliar nisso. Esse fator é importante 
para que o empresário não tente ter uma grande 

variedade de produtos, ser 
muito barato e agregar 

muitos serviços, o que, 
na maioria das vezes, 
tende a comprimir 
muito a margem de 
lucro, assim como a 
sustentabilidade do 
negócio. O ideal é 
ter uma boa varieda-

de no que é o foco e 
ser enxuto no restan-

te”, orienta o consultor 
da Falconi.

“Não existe uma regra de ouro. Em al-
guns pontos, a variedade vai ser melhor. 
Em outros, ser um ‘especialista’, com um mix 
mais enxuto, porém direcionado, será mais van-
tajoso. O principal fator de decisão é o onde ele vai 
conseguir ser mais eficiente e mais rentável”, afirma 
Binati, da Varejo Extreme.

Padrões e processos
Nos tempos atuais, de tantos avanços tecnológicos, ver 

um aspecto como a higiene ser citado como diferencial 
pode parecer bizarro, mas ainda é muito negligenciado 
pelo varejo de alimentos, na visão dos consultores.

Normalmente, essa é uma questão relacionada à pa-
dronização e ao controle de processos, na opinião de 
Felipe Matricardi, da Falconi. “Todos na loja sabem 
que a limpeza é importante e que deve ser fei-
ta, mas se não existe um padrão dizendo a fre-
quência em que deve ser realizada em cada 
área, quem é o responsável em cada turno, 
quem é o responsável por verificar se a 
loja está limpa, ou mesmo o que é con-
siderado uma ‘loja limpa’, as pessoas 
se envolvem na rotina e esquecem 
de realizar essa atividade tão im-
portante.”

Ter padrões é vital para 
a operação de loja, pois o 
dinamismo do dia a dia 
faz com que as rotinas 
simples, porém es-
senciais, não sejam 
feitas. E isso não 
precisa ser dolo-
roso e nem buro-
crático. “Tenho 
visto algumas 
boas práticas 
relacionadas 
a esse as-
pecto, tais 
como definir 
um guar-
dião dentro 
da loja para 
cada tema 
importante, 
como ener-
gia e limpeza, 
por exemplo. 
Algumas or-
g a n i z a ç õ e s 
adotam pa-
drões visuais 

Felipe Matricardi, da Falconi



para lembrar e orientar o time, 
como adesivos no interruptor 

com o horário em que cada 
lâmpada deve ser acesa, 

deixar fotos na retaguar-
da da loja com padrões 
de limpeza que devem 
ser seguidos, entre ou-
tras iniciativas”, avalia 
Matricardi.

Não apenas o cuida-
do com a limpeza, que é 

óbvio, costuma ser negli-
genciado. “Quando o foco 

está no produto e não no 
cliente, outros problemas 

acontecem. Precisamos ana-
lisar que tipo de serviço e ex-

periência ele vai valorizar para 
voltar ao meu mercadinho, em 

vez de ir a uma grande rede. Não 
posso ficar apostando só em locali-

zação e conveniência. Algumas pes-
soas se dispõem a andar um pouco 

mais para encontrar algo que tem 
mais valor, seja um bom atendimento, 

um local pet friendly ou com horário 
diferenciado”, orienta Binati, da Varejo 
Extreme.

 
Treinamento x sobrevivência
Baseado em sua experiência, o con-

sultor Bruno Binati, da Varejo Extreme, 
lista um dos comportamentos mais co-
muns no varejo de alimentos: geralmen-
te o dono da loja não qualifica quem vai 
treinar e não valoriza os funcionários, 
mas quer que eles valorizem os seus 
clientes. “O sentimento que queremos 
entregar na ponta precisa vir de cima. 
Se não trato com respeito meus co-
laboradores e não dou suporte e 

treinamento suficientes para eles, 
isso vai ser refletido por todos os 

setores”, afirma.
E é aí que, para ele, estão 

muitos dos trunfos dos peque-
nos mercadinhos. “Acredito 

que os donos desses esta-
belecimentos menores têm 

a maior das oportunidades nas mãos. Eles podem 
tratar os consumidores pelo nome, sorrir para to-
dos que entram, cuidar das necessidades de cada 
um, chamar os funcionários pelo nome e ter uma 
preocupação real com o que cada um está fazen-
do.”

Binati conta que uma coisa que aprendeu no va-
rejo é que ser bem-educado ou mal-educado custa 
igual. “Comece por diferenciar a recepção, ajude 
pessoas com mais idade, resolva os problemas, em 
vez de cria-los. Deixe as regras e as dificuldades 
para os grandes e aproveite as vantagens de ser 
menor, entregando algo de muito mais valor e qua-
lidade”, completa.

Treinar por treinar também não é a solução, se-
gundo Felipe Matricardi, consultor da Falconi. “Nes-
se sentido, dois erros são mais comuns. O primeiro 
é não dar clareza para os colaboradores sobre o 
que de fato se espera deles. Por vezes, é dito para 
o funcionário que ‘é preciso dar um bom atendi-
mento’. Mas o que é um ‘bom atendimento’? Ape-
nas dizer bom dia ou boa tarde com um sorriso no 
rosto? Levar o cliente até a gôndola com o produto 
que ele procura? Carregar o carrinho para quem 
está com dificuldade? Isso precisa ser claro para o 
colaborador”, analisa. 

O segundo erro está na falta de verificação do 
cumprimento do que foi estabelecido. “Após trei-
nar de forma clara os colaboradores é preciso veri-
ficar no dia a dia se eles estão cumprindo o que foi 
acordado e, caso não estejam, agir corretivamente. 
Essa ação corretiva pode ser de reciclagem de trei-
namento, feedback pontual ou até mesmo a me-
lhoria no padrão estabelecido.”

O exemplo do dono deve servir de inspiração à 
equipe. “Bom atendimento só faz quem realmente 
se preocupa e gosta de gente. Para tanto, os do-
nos precisam ser exemplos para os funcionários, 
marcar presença no dia a dia da loja, atendendo 
pessoalmente os fregueses, fazendo com que eles 
se sintam importantes para seu negócio e escutar”, 
reforça. 

“Assim, além de proporcionar um bom atendi-
mento, o empresário também fará com que a equi-
pe entenda qual é o nível de atendimento ideal. 
Esse é um diferencial que o pequeno varejista pode 
e deve usar a seu favor, pois o calor humano agre-
ga muito valor à experiência de compra”, completa 
Matricardi, da Falconi.

10 dicas para o cliente amar 
o seu supermercado



Advento do negociado sobre
o legislado leva a acordos
mais eficientes

JURÍDICO

Um dos principais avanços da Reforma 
Trabalhista, que está prestes a comple-
tar dois anos em novembro, é o enten-

dimento de que o negociado deve prevalecer 
sobre o legislado. Assim, o Judiciário deve 
respeitar o que foi acordado entre as partes 
desde que, claro, não exista qualquer decisão 
contrária aos princípios e garantias constitu-
cionais e à legislação em vigor.

Com isso, muitas convenções coletivas pas-
saram a ser escritas a várias mãos, por sindica-
tos de trabalhadores e patronais que, conhece-
dores das especificidades de seus segmentos, 

puderam moldar e debater 
questões sob medida, visan-
do a acordos mais eficientes 
e à flexibilização das regras 
laborais, com a máxima se-

gurança jurídica.
O fato é que, ainda 

que a passos lentos, 
isso vem ajudando a 
aprimorar as relações 
do trabalho no País. 
Na opinião da pro-
fessora de Direito do 
Trabalho da PUC-SP, 
Fabíola Marques, tra-

ta-se de uma grande 
mudança, pois permite 

resolver questões que 
eventualmente dificultam 

o desenvolvimento e a atu-
ação das empresas, com a 

participação dos sindicatos. 
“Com a possibilidade de nego-

ciação e a aproximação entre 
o patrão e o empregado, a ad-

ministração fica mais ágil e rápi-
da. A sociedade brasileira ainda 
está engatinhando com relação a 
isso, mas já é um primeiro passo. 
A adesão poderia ser maior se 

houvesse mais conhecimento 

sobre as possibilidades de negociação e a se-
gurança jurídica”, avalia.

“A flexibilização das leis trabalhistas no Bra-
sil sempre foi um tabu e ainda que a prevalên-
cia do negociado sobre o legislado não carreie 
vantagens aos empregados ou aos emprega-
dores, proporciona aos respectivos sindicatos 
decidirem, de forma responsável e madura, a 
melhor forma de ajuste das condições de tra-
balho, sem a intervenção do Estado”, afirma o 
professor de Direito Trabalhista da Universida-
de Presbiteriana Mackenzie Campinas, Claudi-
nor Roberto Barbiero.

O fato de o negociado prevalecer sobre o 
legislado também traz mais equilíbrio para os 
acordos, segundo o advogado e professor de 

Professor Leone Pereira, do Damásio Educacional

O que pode ser negociado?



Direito do Trabalho do Damásio Educacional, 
Leone Pereira. “É uma questão complexa, pois 
temos os dois lados da moeda. Não é fácil ser 
empresário no País, pois são altas as cargas 
trabalhista, tributária e previdenciária. Neste 
caso, a expectativa é que esse novo entendi-
mento ajude a criar mais postos de trabalho 
e estimule o ambiente de negócios”, afirma. 
“Do outro lado, o empregado deve permane-
cer com o mínimo de trabalho digno e de direi-
tos trabalhistas. É o grande desafio do Brasil: 
equacionar tudo isso, movimentar a economia 
e manter a dignidade dos trabalhadores.”

A novidade também foi positiva para des-
tacar o papel dos sindicatos atuantes, assim 
como o apoio aos empresários para evitar 

passivos. “A possibilidade de as partes regra-
rem situações concretas com contrapartidas 
que atendam aos interesses particulares dos 
contratantes pode ser benéfica a ambas. Nes-
te cenário, os sindicatos representativos são 
essenciais para que as negociações coletivas 
obtenham um acordo equitativo e equilibrado, 
sem abuso do direito ou onerosidade excessi-
va”, avalia o advogado Jorge Pinheiro Castelo, 
presidente da Comissão de Direito do Trabalho 
da OAB/SP.

“O empresário, acima de tudo, precisa se in-
formar junto ao sindicato patronal acerca de 
suas obrigações trabalhistas e cumpri-las. O 
passivo trabalhista muitas vezes não decorre 
das negociações coletivas ou do que é pactu-
ado entre sindicados patronais e de emprega-
dos, mas do efetivo cumprimento das normas 
trabalhistas, quer legais ou convencionais. A 
entidade sindical será extremamente útil na 
assessoria e aconselhamento acerca das me-
didas para evitar problemas, além dos profis-
sionais do Direito, especialmente os da área 
laboral”, orienta o professor Barbiero, do Ma-
ckenzie Campinas.

Para o professor Pereira, do Damásio Edu-
cacional, é inegável que o fim da obrigatorie-
dade da contribuição sindical causou enorme 
impacto no volume das negociações coletivas, 
pois sindicatos, federações e confederações 
perderam em arrecadação mais de R$ 3 bi-
lhões, mas também ajudou a separar o joio do 
trigo. “É lógico que alguma reforma sindical 
era necessária, mas é preciso reconhecer que 
essas entidades são importantes para fazer va-
ler o negociado sobre o legislado. Com os sin-
dicatos voltando a ter uma postura mais ativa, 
será possível equacionar o negociado, respei-
tando o legislado e ainda manter o mínimo de 
direitos trabalhistas. No início, deu-se a falta 
impressão à sociedade de que com a Reforma 
Trabalhista ‘tudo pode’. Claro que isso não é 
verdade “, conclui o especialista.

O que pode ser negociado?




