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Notícias internacionaisNotícias internacionais

Você sabia que...
A alemã Rewe (nona varejista alimentícia no ranking mundial, com 
vendas de US$ 31,8 bilhões em 2000) foi fundada em 1927 por 17 
cooperativas? Hoje opera em 11 países, emprega  197 mil pessoas 

e tem mais de 11.800 lojas.

Frases a ponderar

Por Antonio Carlos Ascar - e-mail: aascar@uol.com.br

Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição 
Hoje, Progressive Grocer, America Economia, 
Supermarket Business, Food Chain Asia, Speaks

2o semestre                                   2002                   2001               2002/2001 
                                               US$ 

 
milhões       US$ 

 
milhões              %

Vendas líquidas                           6.900                   6.900                   0,0
Mesmas lojas                                                                                        -4,6
Lucro líquido                                 64,5                     21,6                  198,6
% Lucro/Vendas                                                            
Lucro por ação                          0,46 cents           0,15 cents              206,6

Inteligência é aprender com 
os próprios erros.

Sabedoria é aprender com 
os erros dos outros.

viáveis economicamente
 Esforço na busca de 
melhores condições de 
compras
Quem tiver a oportunidade 
de viajar com a Abras 
em maio próximo para 
Chicago e Orlando, 
conhecerá em Orlando 
uma excelente loja Winn-

Rumores   Dizem por aí que...

A Aldi vai investir na Austrália. Atualmente já opera 12 lojas lá. Com algumas aquisições já 

De vendedor de chá ao oitavo lugar  
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64,5 milhões foi, segundo o 
seu presidente, Al Rowland, 
conseqüente de quatro 
vitoriosas iniciativas. 
 Eliminação de 
departamentos não 
lucrativos
 Aumento na oferta de 
itens de bazar
 Corte em itens não 

Em meados dos anos 20, 
o nome Tesco aparece 
pela primeira vez em 
embalagens de chá. 
Fundada por sir Jack 
Cohen em 1924, abriu sua 
primeira loja de chá em 
1929. Em 1948, abriu nova 
loja operando em 
auto-serviço. Só em 1956 
inaugurou seu primeiro 
supermercado. 
Aquisições, expansões, 
inaugurações transformaram 

a marca Tesco em líder de 
mercado. Globalmente, 
a rede emprega 240 mil 
funcionários e é forte 
no segmento de marcas 
próprias, operando mais de 
2 mil produtos. 
O oitavo maior varejista do 
mundo vendeu US$ 32,9 
bilhões no ano passado e, 
como se não bastasse, a 
Tesco.com (site na Internet) 
acaba de conquistar outra 

importante posição. É 
também o maior varejista 
alimentar on-line do 
mundo. O serviço tem 
quase 1 milhão de clientes 
registrados, atende 70 mil 
encomendas por semana e 
cobre 90% da população 
do Reino Unido. E está 
atingindo vendas de US$ 
420 milhões anuais.

Benchmarking 

Com vendas estacionadas, 
inclusive declinantes no 
conceito mesmas lojas, a 
rede Winn-Dixie, da Flórida, 
conseguiu no segundo 
semestre de 2001 um 
impressionante crescimento 
no seu lucro líquido.
O crescimento no lucro de 
US$ 21,6 milhões para US$ 




