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Conheça os 10 maiores varejistas de alimentação de 2011, operando nos Estados Unidos.
Novidades?
1 - Whole Foods era o décimo em 2010 e caiu para o 11o lugar apesar de ter
crescido 6,6% em vendas.
2 - Subiu do 28o lugar em 2010 para 9o em 2011 o Fundo de
Investimentos Lone Star com a aquisição da rede Winn-Dixie
com 478 lojas.
3 - As dez maiores redes perderam 6,5% nas vendas, saindo
de um market share de 65,3% para 58,8%.
4 - Idem para as 5 maiores que perderam 9,1%, saindo de um índice de concentração de 52,7% para 46,2%. Esta queda foi influenciada
pelas perdas em vendas de 17,4% do número um, o Walmart.
5 - Para finalizar, as vendas totais dos supermercados subiram
3,8%, chegando a 584,4 bilhões de dólares e o número de lojas subiu
para 36.569.
36.569.
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Redes

Cidade-Sede

Walmart
Kroger
Safeway
Supervalu
Ahold
Publix
Delhaise
H E Butt
Lone Star
Meijer
10 maiores

Bentonville,AR
Cincinnati,OH
Pleasanton,CA
EdenPrairie,MN
Quincy,MA
Lakeland,FL
Salisbury,NC
San Antonio,TX
Dallas, Tx
Grand Rapids, MI

No de lojas

3.217
2.430
1.450
1. 496
756
1.054
1.546
299
690
197
13.135

Vendas (U$$ bilhões) Market Share %

118,7
61,1
35,5
28,2
26,1
22,7
18,6
12,9
10,4
9,2
343,8

Pelo bem da história
Origem do queijo

O queijo existe há pelo menos
seis mil anos e sua origem é
uma incógnita.
Uma lenda conta que ele surgiu acidentalmente.
Um mercador árabe ao sair
para cavalgar por uma região
montanhosa e sob sol escaldante, levava uma bolsa com leite de
cabra para matar sua sede.
No fim do dia, com sede, pegou seu cantil e teve
uma grande surpresa. O leite havia se separado em
duas partes: um líquido fino esbranquiçado, o soro, e
uma porção sólida, o queijo.
A transformação deu-se devido ao calor do sol, 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 através da coagulação do leite pela
ação do composto enzimático extraído do estômago dos bovinos.
Parece que tudo no mundo ou os árabes inventaram
ou trouxeram da China para a Europa. (macarrão, pólvora, seda, bússola, mapa-múndi,...)

Frases a ponderar

Uma das máximas de Millôr Fernandes: “Me arrancam
tudo à força e depois me chamam de contribuinte.”
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20,3
10,5
6,1
4,8
4,5
3,8
3,1
2,2
2,1
1,4
58,8

Fonte: Progressive Grocer/Maio 2012

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

Benchmarking: Top 10 americanos

ALDI EM EXPANSÃO
O grupo de varejo alemão Aldi, o maior do
mundo em Hard Discount, pretende investir alguns bilhões de euros em sua expansão
pelo mundo inteiro. A empresa Aldi Sud vai se
concentrar principalmente nos Estados Unidos
e Austrália. Aldi Nord pretende oferecer produtos de alta qualidade, e com cerca de três
bilhões de euros, modernizar e melhorar suas
lojas na Alemanha. São 2509 lojas no país a
serem modernizadas ou substituídas por novas. O grupo
também decidiu não mais
abrir lojas na Croácia
e na Eslováquia, por
questões legais, e
na Nova Zelândia,
onde a densidade
populacional é
muito baixa.

Você sabia que...
.... não se deve emprestar nem livros nem
mulheres? Nunca devolvem os livros.

