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Benchmarking
California dreamings
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O sul da Califórnia é um dos maiores mercados americanos e do
mundo. E também um dos mais
competitivos.
Os três maiores, nos condados de
Los Angeles e Orange, são os gigantes Ralphs (Kroger), Vons (Safeway)
e Albertsons (Supervalu). Com 7 milhões de hispânicos, a região tem visto grande crescimento das redes especializadas neste nicho. Já conquistaram 10% desse mercado.
Os compradores hispânicos têm
uma variedade de opções, como o Superior Super Warehouse (24 lojas), El
Super (16) e K.V.Mart, que operam lojas Discounts, e Morthgale, Vallarta,

Rede

Dia% entrando
na França

Super A e Pro’s, operadores de supermercados convencionais.
Alguns estão se transformando
em redes regionais, começando a
operar lojas no Texas, no Arizona e
no Novo México.
Todos têm o mesmo ditado:
“Nós acreditamos que entendemos melhor os hispânicos”.

Market Share (%)

No de lojas
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Ralphs

22,6

237
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Vons

13,7

131

3

Albertsons

11,1

112

4

Hispânicos

10,2

88

Fonte: SNEWS

Esta rede de Hard Discount do grupo Carrefour tem sido um sucesso
na Espanha, país onde nasceu pelas
mãos do grupo francês Promodes.
Mas só agora está entrando na França, abrindo duas lojas em Sain George e Macon (transformação de lojas
da rede de desconto ED).
O fato coincide com o lançamento
de uma linha de 400 produtos de
marca própria para serem vendidos
em todas as lojas Dia% espalhadas
pelo mundo. As lojas de Desconto continuam acontecendo no mundo.

PELO BEM DA HISTÓRIA
O queijo existe há pelo menos seis
mil anos e sua origem é uma incógnita. Uma famosa lenda conta que ele
surgiu acidentalmente. Um mercador
árabe, ao sair para cavalgar por uma
região montanhosa, sob sol escaldante levava uma bolsa com leite de
cabra para matar sua sede. Após um
dia inteiro de galopes, morto de
sede, pegou seu cantil e teve uma
grande surpresa. O leite havia se se-

parado em duas partes: um líquido
fino e esbranquiçado, o soro, e uma
porção sólida, o queijo.A transformação deu-se devido ao calor do sol,

Frases a ponderar
Algumas frases do saudoso amigo André Limbert.
“A sorte ajuda às vezes. O trabalho, sempre.”
“Melhor uma lágrima por não ter vencido, do que
a vergonha por não ter lutado.”
“A inveja é o fruto da própria incapacidade.”
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ao galope do cavalo e ao material do
cantil, uma bolsa feita de estômago
de carneiro, que ainda continha o coalho, substância que coagula o leite.
O processo de fabricação do queijo
até hoje segue o mesmo princípio. É
feito por meio da coagulação do leite
pela ação do composto enzimático
extraído do estômago dos bovinos.
Parece que no mundo tudo foi inventado pelos árabes ou veio da China.

Você sabia que...
... Os M&Ms foram originalmente criados como
alimento altamente energético para os soldados
americanos nos campos de batalha, por “derreter
na boca e não na mão”. O nome veio de seus criadores, Forrest Mars e Bruce Murries.

