Para ficar de olho

Benchmarking

Resultados positivos
Estes são os resultados de vendas de julho dos três grandes operadores de
supercenters e de clubes atacadistas do mundo.
Wal-Mart

Target

Costco

Vendas em julho 2005
(US$ milhões)

22.800

3.600

4.000

Crescimento sobre 2004 (%)
Crescimento mesmas lojas (%)
Número de lojas
Venda média por loja (%)

10,7
4,4
5.128
4,44

11,9
5,5
1.351
2,66

8,0
5,0
458
8,73

Discount store
Supercenter
Clube atacadista
Supermercado

Discount
store
Supercenter

Clube
atacadista

13

1

8

Formatos que operam

Presente em (nº) países

Carrefour, o segundo maior varejista
do mundo (10,4 mil lojas em 29
países e vendas de US$ 108 bilhões
em 2004), vendeu suas oito lojas do
Japão para o grupo japonês Aeon,
retirando-se do país. Com suas
vendas em declínio, passou a não
acreditar na sua operação,
diferentemente do grupo japonês,
que está otimista, inclusive com uma
retomada da economia do país.
Com esta aquisição e confiança,
ganharam um reforço em vendas
anuais de US$ 480 milhões.

Os números nos mostram que:
Wal-Mart - é o maior em volume de vendas
Target - é o de maior crescimento em vendas
Costco - é o que mais vende por loja

Pelo bem da história
Localizado em Barcelona, o Mercat de la
Boqueria (em catalão) existe há quase 170
anos, na Carre la Rambla nº 89, em pleno
coração da cidade espanhola. Suas raízes
entretanto são muito mais antigas. A primeira
referência documentada dele data de 1217,
quando um representante do rei concedeu a
posse de uma pequena área na Rambla para o corte e a venda de carne”.
Esse era o La Boqueria do século 13. Sob tendas de lona, na rua mais larga da
cidade, aglomeravam-se vendedores de carne de cabrito (“boc”, de onde deriva o
seu nome popular). Do século 13 ao 19 a cidade cresceu de 30 mil para 130 mil
habitantes, e a atividade comercial na principal rua da cidade era muito forte.
Assim, em 28 de março de 1836 o mercado passou a ocupar o espaço
do antigo Mosteiro de San Josep e foi oficialmente batizado de Mercat
de San Josep. É visita obrigatória para quem vai a Barcelona.

Frase a ponderar

“Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam
melhores que o silêncio.”
(Provérbio indiano)
Por Antonio Carlos Ascar – Visite nosso site:
www.ascarassociados.com.br e-mail: aascar@uol.com.br
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Você sabia que...
O primeiro adoçante artificial do mundo
tem mais de 120 anos? Em 1879,
Constantin Fahlberg, um químico da
Universidade Johns Hopkins nos Estados
Unidos, notou que uma substância que ele
preparara e que, acidentalmente, havia
caído em sua mão, tinha sabor
singularmente doce. Fahlberg
aparentemente previu alguma importância
para essa substância, que era de 200 a
500 vezes mais doce que o açúcar.
Resolveu registrar sua patente em 1885. O
nome escolhido? Sacarina, derivado do
latim saccharum, que significa açúcar.
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