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O Pão de Açúcar está lançando uma comunicação visual para a seção de vinhos, com o intuito de 
aumentar o market share em 6% nas vendas. A medida, que será adotada nas 16 lojas da Grande 
São Paulo que mais faturam com a bebida, vai atingir as gôndolas, que serão de madeira, para 
lembrar ambientes rústicos. Além disso, os produtos estarão organizados de acordo com o país ou 
região de origem, variedade da uva e preço. 
 
Quem quiser comprar vinhos na rede de supermercados, terá à disposição painéis e folhetos com 
informações sobre eles e pode obter dicas nas mesas Reserva do Atendente, Tendências e 
Oportunidades, cada qual com seleção de rótulos específica. Na primeira, estarão os indicados por 
um dos 82 atendentes treinados, que a rede possui. Na segunda, são apontados os que estão em 
evidência entre os consumidores e aqueles que representam uma promessa e, na última, figuram 
os rótulos que oferecem boa relação custo–benefício. 
 
Ao mesmo tempo em que promove a reforma visual, o Pão de Açúcar vai aumentar a variedade 
de rótulos, que passam de 1.200 para 1.500. A seleção possui vinhos de 14 países, dentre eles 
Brasil, Argentina, Chile, Portugal, França e até o Líbano. Será ampliada também a linha de 
acessórios para bar, como taças, saca-rolhas, decanters, cortadores de lacre e aparelhos de 
fondue. 
 
Para aproximar ainda mais o cliente dos vinhos, a empresa vai promover palestras dedicadas ao 
assunto. Algumas delas, como Vinhos do Mercosul, História do Vinho no Brasil e Itália, terra dos 
vinhos, serão proferidas pelo seu consultor de vinhos, Carlos Cabral. 
 
Fechando o ciclo das novidades, o Pão de Açúcar lançará a revista Adega Pão de Açúcar, cujos 
350 mil exemplares serão encartados nos principais jornais e revistas do País, nesta semana. A 
publicação possui 16 páginas, com fotos, curiosidades e informações detalhadas das bebidas. 
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