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Benchmarking
Diversiﬁcação é o nome do jogo
Conheça as diversas bandeiras, de diferentes formatos, que são operadas pelo líder canadense Loblaw:
Supermercado: Loblaw’s, Loblaw Great Food,
Provigo, T&T
Superstore: The Real Canadian Superstore
Atacado: Cash&Carry, Presto, The Real Canadian Wholesale Club, Maxi&Cia.
Loja Depósito: Joe’s no Frills, Extra Foods,
Atlantic Superstore, Maxi

Para conhecimento, análise e comparação com nossos números, realidade e tendências. Informação resumida e livre.
Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição Hoje, Progressive Grocer, Elsevier,
Chain Store Guide, Food Chain Ásia, Speaks, Asian Retail Trade

JUMBO, VOCÊ LEMBRA?
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O grupo chileno Cencosud,
já com forte presença no Nordeste do Brasil, inaugurou na Argentina um
novo supermercado,
que batizou de Jumbo Madero Harbour.
O grupo já é a segunda rede do país
“hermano” com 310 lojas e
vendas anuais de 2,5 bilhões de
dólares.
Esta nova e exclusiva loja gourmet
tem uma linha em alimentos próxima à
dos hipermercados Jumbo, porém só em
1,336 mil m2 de área de vendas, e procura
criar uma experiência de compras soﬁsticada e prazerosa.
Será que exageram chamando a loja
de “um conceito ultra Premium”?
Vá conferir na Calle Lola Mora, 427,
Puerto Madero, Buenos Aires.

Hard Discount: Dominion,
Franquias: Atlantic Save Easy, Fortino’s, No
Frills, SuperValu, Valu-mart, Your Independent
Grocer, Extra Foods, No Frills,
Aﬁliados: Shop Easy, Red&White, Lucky dollar,
L’inter Marche, Freshmart.
A ideia se contrapõe à brasileira de que só um
nome de loja (de preferência o sobrenome do dono) é
melhor para o custo de propaganda e para a imagem.

Querendo encolher

A rede Walmart vem, nos últimos 13 anos, nos Estados Unidos, operando e aprendendo sobre o formato supermercado,
através da rede Walmart Neighborhood Market.
Gostaram e agora querem mesmo “encolher”. Já estão operando e testando quatro conceitos de menores dimensões.
Walmart Market, supermercado abastecedor com 2,7 mil a
4 mil m2 de área total.
Walmart Marketside, supermercado com 1,8 mil m2 de área total
Walmart Express, supermercado de vizinhança, com 1,35 mil m2,
Walmart on Campus, loja para áreas rurais com 3 mil m2 e
2,8 mil SKUs.
Apos inundar os Estados Unidos com grandes lojas, pretende
agora o mesmo com essa variedade de supermercados tradicionais e de vizinhança.

ACREDITE SE QUISER...
Pergunta de um camelô de rua:
Como se fala “Pen Drive” em Inglês?

Frases a ponderar
Não compare sua vida com a dos outros.
Você não tem ideia de qual é a jornada deles. R. Brett
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Você sabia que...
“Quem não tem cão, caça com gato”
é um famoso erro, segundo o prof. Pasquale?
O correto é: ‘Quem não tem cão,
caça como gato... ou seja, sozinho!

