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Você sabia que...
...a Irlanda será o primeiro país a cobras 

uma taxa de uso das sacolas plásticas, 
nos supermercados? O objetivo é 

diminuir o seu uso, protegendo assim o 
meio ambiente.

Frase a ponderar
“Quando o ritmo da mudança dentro da 

empresa é ultrapassado pelo ritmo da mudança 
fora dela, o fim está proximo”. (Jack Welch)

Benchmarking
As perdas totais dos varejistas dos países da Europa 
ocidental chegaram, no ano passado, a representar 1,42% 
das suas vendas totais. Isso representa aproximadamente 
US$ 25 bilhões. Os dados são de 
uma pesquisa feita com 424 redes varejistas de 15 países. 
As razões das perdas e sua representatividade sobre o 
total estão assim distribuídas.

CAUSAS                                         % 
Roubo de clientes                       45,7 
Roubo de funcionários                26,0 
Erros internos                              17,3 
Roubo de entregadores                 8,0 
Outros                                          3,0 
Total                                         100,0 

Os varejistas também informaram que os itens roubados 
com mais freqüência são: chocolates, vídeos, CDs, 
perfumes, cosméticos e bebidas alcoólicas. 

Fechando para 
crescer

A rede Albertson’s 
vendeu suas cinco 

lojas no Kansas para a 
Associated Wholesale 

Grocers (AWG).   Com 
esta venda, a rede 
deixa de operar no 

Estado. A Albertson’s 
já deixou vários outros 

mercados, incluindo 
Houston, Iowa, Miami, 

Memphis, Nashville, 
San Antonio e 

Springfield.
Mas não é só de perdas 

que a empresa está 
vivendo.  Sua atual 
estratégia é sair de 
mercados que não 

lhe interessam mais, 
buscando espaço 
em  outros para 

maior expansão.   Por 
exemplo, em 2001 a 
companhia abriu 80 

lojas e reformou 91.  A 
previsão para este ano 
é de abrir 65 lojas e 

reformar 182.

Em dezembro de 1985, a 
americana Costco surgiu 
como uma rede de Clube 
Atacadista para ajudar 
os pequenos e médios 
varejistas no seu 
abastecimento 
de produtos, 
oferecendo 
preços realmente 
baixos, alem de uma ampla 
variedade de produtos, 
porém com um sortimento 
mais limitado.
A rede é hoje a sétima no 

Perfil de gigante
ranking americano, com 
vendas de US$ 20,5 bilhões 
em 2001.  Opera 390 lojas-
depósito espalhadas em 
oito países. Estados Unidos 

e Porto Rico 
286, Canadá 
60, Reino Unido 
11, Taiwan 3, 
Coréia 5, Japão 

2 e México 20. 
A Costco possui mais 
de 92 mil funcionários 
espalhados pelo mundo, 
18,4 milhões de associados 
e compradores e o tamanho 
médio de suas lojas é de 12 
mil metros quadrados. 
A variedade de produtos 
e serviços oferecidos aos  

associados é imensa. Inclui 
desde comida, doces, 
brinquedos, remédios, 
produtos para automóvel, 
beleza, esportes, música, 
livros, seguro de saúde e 
carro até financiamento de 
casa própria.
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Atacadista atacando
O Fleming, segundo maior atacadista americano, 

além do atacado, já opera mais de 100 super-
mercados de desconto, em sete Estados, com as 

marcas 
Rainbow, Food 4 Less e Yes, Less. Todas são lojas 

de desconto, que usam o preço baixo para impactar 
o mercado. Agora a empresa pretende entrar no 
Texas, em Dallas, com a marca Rainbow, com a  

compra de sete lojas Super Foods.
Operar lojas próprias é uma das formas de garantir 

As cinco grandes marcas 
de bebidas mundiais 
(Coca-Cola, PepsiCo, 
Nestlé, Danone Groupe, 
Schweppes) estão também 
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 

Orgânicos até 
no Japão
A Daiei inaugurou sua 
primeira loja de produtos 
orgânicos no Japão. O 
supermercado, com 240 
metros quadrados de área 
de vendas, oferece uma 
variedade com mais de 
1.000 produtos orgânicos e 
alimentos frescos.
Até o começo do ano 
que vem, a Daiei quer 
abrir mais cinco lojas. 
Pretende,  também, 
atrair um grande número 
de consumidores, pela 
crescente preocupação 

Dizem por aí que...
Embora o Grupo Jerônimo 

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 abrir novas lojas.

Rumores

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, a importância de 
um atendimento que faz a 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, Gyant (hipermercados), 7-Eleven (lojas de 
conveniência),  Gardian  e Photo  Finish (outlets) – estão 
apostando que sim e acreditam em uma sociedade mais har-
moniosa e feliz.

lançamentos de 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.

As cinco maiores do setor
setor, vai lançar no 
mercado o Powerade, 
um forte concorrente do 
Gatorade, 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 


