Notícias internacionais

Abra sua conta
na Wal-Mart

Benchmarking
França: o país dos discounts
No fim do ano passado, este era o número de lojas de alimentação em operação na França, por diferentes formatos.
Comparei-o com 1999 para conhecer a evolução dos formatos nesses quatro anos. Deu discounts e C-Stores na cabeça.
Formato
Supermercados
Hipermercados
Discounts
C-Stores
Mercearias
Lojas Especializadas
Total

1999
5.938
1.135
2.362
2.483
16.307
110.035
138.260

2003
5.714
1.235
3.024
3.081
14.845
100.683
128.582

%
-3,8
8,8
28,0
24,1
-8,9
-8,4
-7,0

A bola da vez
O mercado europeu está
de olho em um grupo de consumidores que não pára de
crescer: o dos solteiros. Projeções feitas por empresas de
consultoria garantem que o
futuro pertence a lares solitários (unipessoais) na Europa.
Esta nova categoria, batizada
de “single” pelo mercado de
consumo, é dona de status
País
Alemanha
Holanda
Espanha

Lares
(milhões)

Lares unipessoais
(milhões)

%

36,0
6,8
16,0

13,5
2,3
5,0

37
34
31

Você sabia que...
O carrinho de supermercado foi usado
pela primeira vez em 4 de junho de
1937? A idéia foi de S. N. Goldman,
presidente e proprietário dos
supermercados Standard, de Oklahoma
City, EUA, enquanto buscava uma
forma de seus clientes comprarem
maiores quantidades de produtos.
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econômico e cultural superior à média da população.
Vejam no quadro quantos milhões de lares são ocupados
por homens e mulheres solteiros no continente europeu.
Já no Brasil parece que a
população foi criada para
que sempre exista alguém
em casa esperando: dados do
IBGE apontam que 49,4%
dos homens e mulheres vivem em união, incluindo casamentos legais e uniões
consensuais. Mesmo assim,
já há 4 milhões de famílias
unipessoais no País (cerca
de 10% do total de lares).

Frase a ponderar
“O fracasso inspira
os vencedores e derrota
os perdedores”

A Wal-Mart Stores pretende abrir este ano 67
agências bancárias Charter
One dentro de seus
supercenters dos Estados
Unidos. Elas funcionarão de
segunda a domingo oferecendo uma ampla variedade de serviços, como abertura e manutenção de contas correntes, quiosques 24
horas e diversos tipos de
empréstimos, entre outros.
As primeiras agências
serão instaladas em
Martinsville e Ohio, e depois será a vez de Illinois,
Michigan, Pensilvânia e
Nova York.

O que vou comer
este ano?
Uma empresa especializada em comportamento
dos consumidores dos Estados Unidos fez uma pesquisa sobre que tipos de comida serão mais consumidos
em 2004. Veja as respostas:
Tipo
Baixa caloria
Baixo carboidrato
Vegetariana
Sem gordura
Alta proteína
Chinesa
Comida crua
Italiana
Mexicana
Orgânica

%
49
41
26
26
25
23
23
21
20
20
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