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Você sabia que...
A holandesa Ahold, terceira maior varejista mundial 
em 2001, foi fundada em 27 de maio de 1887 por 

Albert Heijn. Com 115 anos de vida, opera 
hoje em 25 países com 8.700 lojas, tendo vendido no 

ano passado cerca de US$ 57,7 bilhões?
Frase a ponderar

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

“Transportai um punhado de terra todos 
os dias e fareis uma montanha.”

(Confúcio)

  Benchmarking
A Wal-Mart agora ... 
também é uma empresa 
alimentar. Os excelentes 
resultados de 2001, 
principalmente na área de 
alimentos, estão motivando 
a empresa a crescer mais 
neste segmento. Este ano o 
grupo planeja acrescentar 
mais 185  supercenters 
(100 são conversões) e 20 
neighborhood markets às 
suas 4.277 lojas existentes.
A empresa cresceu 13,8% 
em vendas em 2001, 
porém as de alimentos 
cresceram incríveis 

Quanto mais 
natural, melhor
O mercado de alimentos 
naturais vem crescendo 
em vendas nos Estados 
Unidos, nos últimos 
anos. De US$ 9 bilhões 
em 1995 para US$ 23 
bilhões em 2001 (como já 
citamos no What´s Up de 
dezembro de 2001). E foi 
de olho nesses números 
que uma das maiores 
revendedoras de produtos 
naturais nos Estados 
Unidos resolveu criar uma 
campanha que vai mudar 
a cara das “delis”  nos 
supermercados.
Algumas das grandes 
redes varejistas de Nova 
York, como A&P, Weis 
Markets, Sunbury, Morton 
Willians e Associated 
Stores, estão apostando 
neste programa para 
conquistar mais clientes.  
A Hansel´n Gretel 
elaborou um livro com 
receitas, das quais o 
consumidor poderá 
controlar sua alimentação 
utilizando o programa 
de “Calorias & Pontos”. 
Há uma nova linha de 
sanduíches naturais e 
diferentes receitas para 
atender consumidores que 
estão sempre de olho na 
balança.

Ano                                                2001                   2000               2001/2000 
                                               US$ 

 
milhões       US$ 

 
milhões              %

Vendas líquidas                         217.800               191.300                13,8
Mesmas lojas                                  _                          _                       5,8
Lucro líquido                                6.700                   6.300                   6,3
% Lucro/Vendas                             3,1                       3,3                       _
Lucro por ação                              1,49                     1,40                    6,4

34%. Quanto a vendas 
comparadas (mesmas lojas), 
a companhia cresceu 5,8% 
e os supercenters 10%.  É 
por tudo isso que aposta e 
investe em alimentos.
Mais importante ainda do 
que isso, é que no ano 
passado o Wal-Mart se 
tornou a maior empresa 
do mundo, pelo critério de 
vendas, batendo gigantes 
como Exxon e General 
Motors. E não vamos 
esquecer do seu lucro de 
US$ 6,7 bilhões.

Presentes de plástico
Um presente prático, econômico e reciclável.  Você ganha um 
cartão de compras da sua loja preferida, que também pode ser 
usado para fazer ligações telefônicas.  Quando o crédito acabar, 
é só recarregar.  
A parceria é de um dos grandes varejistas americanos com a 
RAC Gift and Phone Card, a maior empresa de cartões dos 
Estados Unidos. 
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Verticalizar 
é bom?
A rede francesa 
de supermercados 
independentes Intermarché 
vai investir US$ 47,4 
milhões (53,3 milhões 
de euros) na construção 
de 14 novos barcos de 
pesca.  Este é um bom 
negócio para as suas 
lojas associadas, pois 
hoje seus 40 barcos já 
pescam anualmente 33 
mil  toneladas de peixe, 
que são totalmente 
comercializadas na rede.

Lugar de 
carrinho é no 

parking lot
A cada 90 segundos 

um carrinho de 
supermercado é 

roubado nos Estados 
Unidos. Parece 

brincadeira, mas não 
é. O preço médio de 

cada carrinho é de US$ 
100. Preocupada com 
o prejuízo, uma rede 
supermercadista de 

Miami acaba de 
instalar novo 

dispositivo de segurança, 
que é composto de 

um cabo subterrâneo 
que cerca todo o 
estabelecimento. 
Quando o cliente 
ultrapassa a linha 

invisível, o carrinho 
trava uma de suas rodas 

frontais, só podendo 
ser desativado  pelos 
funcionários da loja.

Um ano alemão
2001 foi um bom ano  
para o varejo alemão. 
As vendas totalizaram 
194 bilhões de euros. 
Deste total, 132 bilhões 
são vendas de alimentos 
e produtos de drogaria e 
62 bilhões são 
vendas de não-alimentos. 
Isso significou um 
acréscimo de 4,3% sobre 
as vendas de 2000.
Mas os grandes números 
não param por aí. A 
varejista  Metro continua 
sendo a líder no mercado, 
com vendas de 32 bilhões 
de euros. A segunda 
grande rede alemã 
é a Rewe, com vendas de 
29 bilhões de euros. 
Está 3 bilhões de euros 
atrás da líder. 

Rumores
Dizem por aí que... A Metro 
vai crescer  fora da Europa 

com lojas Cash & Carry, 
marcadas  para abrir ainda 
este ano na Índia, Japão e 

Vietnã. E não pára por aí. Já 
tem seus novos alvos: Rússia, 

Bulgária, Croácia, 
Romênia e Ucrânia.

Brasil continua a 
bola da vez?
Na última década, 
o Brasil passou pelo 
impacto da consolidação 
e da concentração, no 
varejo alimentício. Seis 
dos maiores varejistas 
internacionais já estão 
competindo no País.  Ainda 
há oportunidades para 
novos investidores, pois, 
segundo a M+M Planet 
Retail, da Alemanha, 
nenhum varejista no 
Brasil tem mais de 20% 
do mercado, e os cinco 
maiores têm menos de 
45% das vendas. 

Casino acima da média
Os resultados de vendas acumulados no ano passado, das 
diversas bandeiras de varejo da francesa Casino, se mostraram 
muito promissores. O hipermercado Geant cresceu em vendas 
5,2% contra 2,6% da média do mercado de hipermercados. As 
redes de supermercados tiveram o seguinte crescimento:

          Supermercado Leader Price                     10,4% 
          Supermercado Casino                               7,3% 
           Supermercado Monoprix                           5,5% 
           Supermercado Franprix                             3,3% 
          Média do mercado                                   5,4% 

Comparando com a média do mercado de 5,4%, só a rede 
Franprix está destoando.   


