Benchmarking

De cara nova

Hard discount ataca de novo

A cadeia supermercadista Sainsbury’s,
há 36 anos parte da história inglesa, iniciou
no final do mês de setembro um programa
para reposicionar a imagem de sua marca.
As mudanças propostas, que incluem um
novo slogan e campanha publicitária, são
as principais ações estratégicas para atingir a meta de aumentar as vendas para
US$ 4,5 bilhões anuais até março de 2008.
O novo slogan será: “Experimente algo
novo hoje”. Ele foi
desenvolvido em
resposta à necessidade (segundo
pesquisa) do
consumidor de receber no supermercado
sugestões simples e eficazes de receitas.
A mensagem “Experimente algo novo
hoje” será introduzida em todas as áreas da
companhia, já que todos devem estar comprometidos nessa intenção de gerar profundas mudanças na cultura da empresa.

O hard discount está em pleno
crescimento nos Estados Unidos (lembram-se dos brasileiros Minibox, Poko
Preço, Balaio e Ald?). Na Europa, esse
formato sempre foi um sucesso. É uma
loja de alimentação muito simples; pequena com até 1.000 metros quadrados, com pouco sortimento, mas grande variedade (cerca de 800 a 2.000
itens), muita marca própria, baixíssimo
custo operacional e preços muito baixos (até 20% mais baixos que nos supermercados).
Vejam alguns exemplos americanos:
Save-a-Lot – Rede com 1.230 lojas
em 39 Estados americanos, pertencen-

te ao atacadista SuperValu, de
Minneapolis. Seu público-alvo são famílias com renda doméstica inferior a R$
35.000 anuais. Setenta e cinco por cento das lojas são franqueadas.
Aldi – Pioneira no conceito no mundo, a gigante alemão já tem 775 lojas
nos Estados Unidos.
SuperSaver – É a rede do
Albertson’s. Está começando (em 2004)
e já conta com 27 lojas.
Dollar General Market – Outro
iniciante no segmento, abre este ano
30 lojas. Certamente esses supermercados superbarateiros não devem e não
podem ser subestimados.

Pelo bem da história
A Piggly Wiggly, de Clarence
Saunders, foi a primeira rede de mercearias a utilizar o sistema de auto-serviço. Eles o desenvolveram em uma loja
inaugurada em 6 de setembro de 1916
na Rua Jefferson, na cidade de
Memphis, no Tennessee.
O cliente tinha acesso direto às prateleiras e às mercadorias e já utilizava

cestas na área de vendas para levar a
mercadoria.
Também foram os responsáveis por
introduzir outras novidades além do
auto-serviço e das cestas.
• Os check-outs
• A precificação de todos os itens da loja
• A refrigeração dos produtos frescos
• A uniformização dos empregados
• A franquia dos métodos
de varejo em auto-serviço
sob o nome Piggly Wiggly
Tais soluções, formuladas para que o consumidor pudesse melhor se
servir, em menos tempo e
a um menor custo, revolucionaram todo o varejo e
formaram a base para o
surgimento do formato supermercado.

Por Antonio Carlos Ascar – Visite nosso site:
www.ascarassociados.com.br e-mail: aascar@uol.com.br
Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição Hoje, Progressive Grocer, Elsevier,
Chain Store Guide, Food Chain Ásia, Speaks, Asian Retail Trade.
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Frase a ponderar
“Quem comprar o que não
precisa, venderá o que precisa”.
(Provérbio Árabe)

Você sabia que...
No século 18, o Estado do
Maine (EUA) era tão rico em
lagostas que elas eram utilizadas
para fertilizar as terras das
fazendas? E que, no século 19,
ainda eram tão
numerosas que
a lagosta era
chamada de “a
comida dos
pobres”.
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