Por Antonio Carlos Ascar
email:aascar@uol.com.br
www.ascarassociados.com.br

Benchmarking:

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

O TOP TEN DO REINO UNIDO
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Tesco, o número um do Reino Unido teve um início de ano difícil,
mas conseguiu recuperar-se, terminando o exercício com boas vendas e
continuando, com folga, como número um do país.
No entanto, como a ilha britânica não está pra peixe, pretende concentrar sua expansão, para os próximos anos, nos mercados da Coreia
do Sul, Tailândia, Índia e China. Conheçam no quadro abaixo as dez
maiores redes supermercadistas da ilha.
Posição
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Redes
Tesco
Sainsbury
Asda
Morrisons
Marks&Spencer
Waitrose
Coop
Booker
Aldi
Lidl

Vendas em 2011
milhões de euros
46,224
24,314
23,008
18,797
10,120
5,669
5,547
3,829
3,088
3,067

Número
de lojas
2715
934
548
440
700
243
3000
173
421
585

PARECE MUITO, MAS…
A rede de Hard Discount Dia% ligada ao Grupo
Carrefour, abriu sua 450° loja na China, na cidade de
Beijing. Começaram no país em 2008 e pelo sistema
de franquia cresceram rapidamente sendo esta a
200a loja franqueada.
O crescimento foi rápido, mas para 1,3 bilhão de
habitantes, há muito ainda para se crescer.

Entenda a Expressão...
“A ver navios”

Carrefour finalmente
comprou eki
Por falar em Dia%, finalmente o grupo
Carrefour, na Argentina, comprou a rede
eki de lojas de proximidade e desconto que
opera 129 lojas na Província de Buenos Aires.
Com esta aquisição, o grupo francês fecha um
negócio que começou a ser estudado no ano
retrasado e reforça também a sua liderança
no país vizinho. Desenvolver e crescer com
Lojas de Proximidade Carrefour Express é o
caminho que o grupo pretende trilhar.

Frases a ponderar
Léo Jaime, mostrando toda sua indignação: “Eu não
sou de direita nem de esquerda. Eu sou honesto.”
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Dom Sebastião, jovem e querido rei de Portugal (séc. 16), desapareceu na batalha de AlcácerQuibir, no Marrocos. Provavelmente morreu, mas
seu corpo nunca foi encontrado. Por isso o povo
português se recusava a acreditar na morte do
monarca, e era comum pessoas ficarem observando o porto de Lisboa, na esperança de ver o
rei regressar à pátria. Como ele não regressou, o
povo ficava a ver navios.

Você sabia que...
A sabedoria chinesa fala que...
Todos os cogumelos são comestíveis; alguns
apenas uma vez.
Os homens mentiriam menos se as mulheres
fizessem menos perguntas.
Os amigos vão e vêm; os inimigos se acumulam.
A hierarquia é como uma prateleira; quanto mais
no alto, mais inútil.

