Quem dá mais?
A Tesco, maior rede varejista da GrãBretanha, com vendas anuais de US$ 62,2
bilhões, enviou uma pequena comitiva aos
Estados Unidos para fazer uma grande oferta de compra (US$ 7,6 bilhões) da
Albertson’s, quarta rede americana de supermercados . Há um mês, a rede, sediada
em Boise, Idaho, vem estudando suas alternativas estratégicas para aumentar seu
valor competitivo. E parece que colocar-se
a venda é uma delas.
A Albertson’s opera 2.500 lojas, presentes em 37 Estados americanos sob as bandeiras: Albertson’s, Acme, Shaw’s, JewelOsco, Sav-On Drugs, Osco Drug, Star
Markets, Super Saver e Bristol Farms. Vendeu em 2004 US$ 39,7 bilhões.
Parece que, além da Tesco, há mais
europeus de olho gordo no negócio.

Benchmarking

Prevenção de perdas
Uma pesquisa da revista americana
Progressive Grocer procurou saber dos seus
leitores quais as “formas de perdas“ que
dão mais prejuízo aos supermercados.
Estes foram os resultados:
Motivos

%

Roubo de funcionários

51

Quebra nos perecíveis

27

Roubo na área de vendas

14

Fraudes com cheques

5

Facilidades nos check-outs

3

Pelo bem da história

Por outro lado, os especialistas dos
departamentos de prevenção de perdas
dos supermercados consideraram como
seus grandes problemas:
• Roubo de funcionários
• Altas quebras nos perecíveis
• Grupos organizados de ladrões
• Problemas nos check-outs
Como vêem, todos falam a mesma
língua.
E eu completo:
Prevenção de perdas não é um departamento ou função, e sim um estado
de espírito. É o calcanhar-de-aquiles dos
supermercados.

Frase a ponderar
O “Marché des Enfants
Rouges“ (Mercado das Crianças
Vermelhas) é o mercado coberto
mais antigo da cidade de Paris, ainda de pé. Por ordem do rei Luís XIII,
ele foi construído em 1615, para
servir a população com a venda de
gêneros alimentícios. Localizado na
Rue Bretagne, 39, esquina com a
Rue Berry, o mercado recebeu este
nome por ser vizinho de um orfanato, no qual as crianças vestiam
uniformes vermelhos. Era a cor que
representava a caridade cristã.
Após mais de três séculos servindo a cidade, o mercado foi fechado em 1994. Porém, insistentes protestos da vizinhança (os
residentes do bairro de Marais)
fizeram com que ele fosse reformado e reaberto em novembro
de 2000.

“Aprender é a única coisa da
qual a mente nunca se cansa,
nunca tem medo e nunca se
arrepende.”
(Leonardo da Vinci)

Você sabia que...
O costume do bolo de aniversário
surgiu na Grécia antiga?
Celebrar o dia do nascimento é um
costume muito mais antigo.
Porém o uso do bolo com
velinhas, este sim é grego.
Para comemorar a data de aniversário, a tradição dos gregos era levar ao
templo de Artemis (Deusa da Lua,
segundo a mitologia grega) bolos
redondos, que representavam
a lua cheia. As velas colocadas sobre
os bolos serviam para fazê-lo brilhar
como a luz do luar
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