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1o semestre                                   2002                   2001               2002/2001 
                                               US$ 

 
milhões       US$ 

 
milhões              %

Vendas líquidas                         17.900                18.200                   -2,0
Lucro líquido                                    172                       35                    391
% Lucro/Vendas                             0,96                    0,20                        _
Lucro por ação                         42 cents                9 cents                366,6

Rumores
Dizem por aí que...
Embora o Grupo Jerónimo Martins, de 
Portugal, tenha vendido parte da sua operação 
na Polônia (e a rede Sé de São Paulo), 
pretende continuar operando a bem-sucedida 
rede de hard discount  Biedronka e até  

Albertson´s é a terceira 
rede supermercadista 
americana, operando hoje 
mais de 2.500 lojas. Apesar 
de estar obtendo resultados 
nada brilhantes este ano 
(primeiro semestre),  eles  
são muito superiores aos 
do ano passado.
As vendas do grupo caíram 
2% em comparação ao 

primeiro semestre de 2001. 
Mas o lucro cresceu 391%, 
saindo de US$ 35 milhões 
para US$ 172 milhões.
Os acionistas agradecem, 
mas esperam muito mais, 
pois o lucro ainda é baixo  
percentualmente sobre 
vendas.

Benchmarking

As cinco 
maiores do se-
tor
As cinco grandes 
empresas de bebidas 
mundiais (Coca-Cola, 
PepsiCo, Nestlé,  Danone 
Groupe, Schweppes) 
estão brigando pelo 
mercado de produtos 
naturais. 
As pequenas marcas 
de sucos, chás, cafés, 
shakes, energéticos, 
sports drinks e água 
estão sendo disputadas 
entre elas.  
A Coca-Cola, líder do 
setor, vai lançar no 
mercado o Powerade, 
um forte concorrente do 
Gatorade, que é o 
“best-selling” da PepsiCo. 
A PepsiCo, que adquiriu 
a Tropicana Products, 
tornou-se líder no 
mercado de sucos 
de frutas e verduras 
naturais.  A Danone está 
crescendo no mercado 
de águas. A Nestlé é 
líder em lançamentos 
e produtos no setor de 
café, chás e derivados. 
A Schweppes adquiriu a 
Snapple, uma forte marca 
de bebidas naturais sem 
carboidratos.
O mercado de bebidas 
tem seguido a tendência 
mundial. Parece que 
só há espaço para os 
grandes!

Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição Hoje, 
Progressive Grocer, Elsevier, Chain Store Guide,  Food Chain 
Ásia, Speaks, Asian Retail Trade.

Quanto mais gentil, melhor
A rede Dairy Farm Group, 
de Singapura, lançou uma 
campanha para incentivar 
os funcionários a serem 
mais atenciosos com os 
seus clientes. 
O novo programa, “We brighten up your day”, pretende  mostrar 
a utilidade dos funcionários dentro das lojas e a importância de 
um atendimento, o que faz muita diferença na hora da compra.
Nas 326 lojas participantes, mais de 5 mil funcionários estarão 
prontos para “atender todos os clientes com um sorriso”. 
Será que isso aumentará as vendas? As suas bandeiras 
Cold Storage e Gyant (hipermercados), 7-Eleven (lojas de 
conveniência), Gardian e Photo Finish (outlets) estão apostando 
que sim e, inclusive, apostam em uma sociedade mais 
harmoniosa e feliz.




