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Estes são os 10 países mais desejados para investimentos no Varejo.
Este estudo é feito anualmente pela consultoria
A.T. Kearney.
Chama-se Global Retail Development Index (GRDI).
Este ano ele mostrou que com crescimento médio de 6% no PIB os países latino-americanos são os
preferidos das principais redes do mundo, para a sua
expansão.
O Brasil era o quinto destino desejado.
Agora, é o número 1.
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FRANÇA ACONTECENDO 1
O segundo maior varejista francês, o Grupo E. Leclerc, pouco falado,
vem comendo pelas bordas. Recentemente adquiriu em Madri, na Espanha,
sete Hipermercados Eroski prometendo crescer nesse país. E veja que estamos em plena crise europeia.
É hoje a 17ª rede mundial (24ª em 2009), com vendas de 44 bilhões de
euros e operando 640 lojas em sete países.

FRANÇA ACONTECENDO 2
Outro que aposta na Espanha é o francês Le Roy Merlin. A rede de lojas
de material de construção vai investir 350 milhões de euros no país para
abrir 17 unidades em cinco anos.

Sonae é só Continente
Acreditando na estratégia de “marca única” ou
“bandeira única“, este grupo português que opera
múltiplos formatos vai passar a usar só a bandeira
Continente para todas as suas lojas de alimentação.
No entanto, elas terão um descritor para diferenciá-las. Usarão:
CONTINENTE para seus 40 hipermercados
CONTINENTE Modelo para seus 110 hipermercados de proximidade de 2.000 m2 de área de venda.
CONTINENTE Bom Dia para seus 26 Supermercados de Conveniência com área média de
vendas de 800 m2.

Frases a ponderar
Há apenas dois segredos para manter a lucidez na
minha idade: O primeiro é manter a memória em dia.
O segundo eu não me lembro. Oscar Niemeyer

Outubro 2011

Você sabia que...
... “Batatinha quando nasce, esparrama pelo
chão” é errado?
Segundo o Prof. Pasquale, o correto é:
“Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão”.
... No popular se diz: “Esse menino não pára
quieto, parece que tem bicho
Carpinteiro”
O correto é:
“Esse menino não pára quieto, parece que
tem bicho no corpo inteiro”.
Vai dizer que você falava corretamente algum desses?

Fonte D. Actualidad jun. 2011
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Benchmarking
Brasil é o número 1

