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Inaugurar a loja de número 10 mil é uma façanha e
tanto, e para poucos.
A Dollar General opera pequenas lojas de conveniência e bastante variedade, com linha limitada de marcas populares, produtos com qualidade e principalmente preços muito baixos (abaixo de um dólar em alguns
casos) comparados com a concorrência.
Vende itens de casa, de escritório, roupas, sazonais,
pessoais, alimentos e sempre tem ótimas barganhas. É o
tipo de loja que sempre vale a pena dar uma entradinha.
Sua história de sucesso
1939 – J.L.Turner abre sua primeira loja
no Kentucky, a J.L.Turner & Son.
1955 – Em Springfield, Kentucky,
abre uma loja vendendo tudo abaixo de um dólar.
1968 – Torna-se companhia pública com ações na bolsa.
1976 – Vende US$ 100 milhões no ano.
1985 – Compra 206 lojas da Eagle Family Discount Store.
1989 – Com 50 anos de história, a empresa
passa a operar 1,3 mil unidades.
1996 – Vende US$ 2 bilhões com
um lucro de US$ 100 milhões (5%).
1997 – Já opera 3 mil lojas e vários CD.
2000 – A sede muda para Goodlettsville, no Tennessee.
2001 – Já são 5 mil lojas e vendas de US$ 5 bilhões.

Frases a ponderar

Outra pérola de Oscar Niemayer:
Na minha idade a melhor coisa de acordar de madrugada para ir ao banheiro, é ter acordado.
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2006 – Chegam a 8 mil lojas,
novos CDs, e vendas de US$ 9 bilhões.
2010 – Abre a loja de número 9 mil.
2011 – Vende R$ 14,7 bi e entra no e-commerce.
2012 – Inaugura a loja de número 10 mil e
passa a atuar em 38 estados norte-americanos.

Com sede no Tennessee (EUA), a Dollar General é precursora em um formato vitorioso de “loja
de variedade” ou “Dólar Store”, como também é
conhecido. Operando lojas de 650 m2, com 12 mil
itens, em 38 estados, a rede faturou US$ 14,7 bilhões e teve um lucro líquido de US$ 767 milhões
(5,2% sobre vendas) em 2011.
No último mês de março, pasmem, inaugurou, em
Merced, sua loja de número 10 mil, esta que é também
seu septuagésimo supermercado, o DG Market.
Sim, eles entraram no ramo de supermercado
e estão atacando pela Califórnia.
Seu modelo é uma loja completa de alimentos com foco em preços baixos e altos
planos de expansão.

Você sabia que...
...há tres tipos de executivo?
l O que faz acontecer
l O que assiste acontecer
l E o que já aconteceu

