Benchmarking

Tailândia
Esse país asiático, antigamente conhecido como Reino do Sião, a partir de 1932 se
tornou uma monarquia constitucional com rei e primeiro-ministro.
Área total – 514.000 km²
População – 65,4 milhões de habitantes
Capital – Bangcoc (6,6 milhões de habitantes)
Religião – 95% budista, 4% muçulmana
PIB – US$ 525 bilhões
Renda per capita – US$ 8.100

Pelo bem da história

Nunca foi dominada por nenhum outro país. Sempre foi independente.
Agora, quanto a supermercados, só há estrangeiros.
Veja as cinco maiores redes do país:
Rede

Origem

Nº de lojas e formato

Tesco
Big C
Makro
7 Eleven
Carrefour

Inglaterra
França
Holanda
EUA
França

48
41
25
2.397
19

Hiper e supermercados
Hiper e supermercados
Atacadistas em auto-serviço
Lojas de convêniencia
Hipermercados

Em 27 de maio de 1887, Albert
Heijn (então com 22 anos) assumiu a pequena loja de mantimentos do seu pai perto da cidade de
Zaandam, Holanda, e começou a
vender maior variedade de produtos, desde alimentos até redes de
pesca e piche. Por volta de 1907
o negócio tinha crescido a um total de 23 lojas. E em 26 de maio
de 1920, a corporação Albert Heijn
NV foi estabelecida, mudando seu
nome para Ahold NV em 1973.

Venda euros
milhões
1.368
912
859
850
406

Acharam pouco o número de estrangeiros?
Então vejam as outras redes presentes no país: Auchan (França), Ahold (Holanda),
Family Mart (Estados Unidos), Ito Yokado (Japão). Chega, ou quer mais?

Falando em Casino...

Falando em Tailândia...

O grupo francês Casino ficou mais
conhecido no Brasil quando, em maio
passado, aumentou para 50% sua participação na holding que controla o Grupo Pão de Açúcar.
Vamos conhecer um pouco esta empresa com vendas anuais de 22,9 bilhões de euros no mundo. Opera hoje
9.062 lojas em 15 países, sendo: 323
hipermercados, 2.379 supermercados,
1.042 discounts, 4.963 lojas de conveniência e 355 restaurantes.
O grupo emprega 213 mil pessoas. E suas
bandeiras mais conhecidas são: Geant, Hiper,
Casino Supermarché, Casino Cafeteria, Smart
& Final, Monoprix, Leader Price, Franprix e,
claro, Pão de Açúcar e Extra.

A rede tailandesa Big C, que na verdade é 70% francesa (Casino), abriu seu 41o
hipermercado em dezembro do ano passado, na capital Bangcoc.
São 14 mil metros quadrados de loja,
que é o padrão deles, oferecendo mais de
100 mil itens nos cinco tradicionais departamentos de um hipermercado.
Departamento
Mercearia
Perecíveis
Têxtil
Bazar
Eletroeletrônicos

% participação
nas vendas
49
9
12
12
18

Por Antonio Carlos Ascar – Visite nosso site:
www.ascarassociados.com.br
e-mail: aascar@uol.com.br
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Frase a ponderar...
“A liberdade não consiste em fazer
o que queremos, mas em ter o direito
de fazer o que devemos.”
(Karol Wojtyla)
Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição
Hoje, Progressive Grocer, Elsevier,
Chain Store Guide, Food Chain Ásia, Speaks, Asian
Retail Trade.

Você sabia que...
O forno de microondas surgiu quando um
pesquisador chamado Percy Spencer, que
estudava as microondas para aplicá-las em
radares, percebeu que o chocolate que estava
em seu bolso havia derretido?
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