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

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: Shopping Centers em alta
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Bristol Farm

Whole Foods

Supermercados localizados
em shopping centers estão querendo voltar à moda.
Nos anos 1960 e 1970 eram
um sucesso. E estão voltando
a ser.
A loja da rede americana
Bristol Farm, em um shopping
mall em São Francisco, é sucesso há quatro anos.
O público potencial da loja é
de 25.000 pessoas, com visitas semanais, acrescido de
35.000 pessoas que frequentam a sua área de fast-food.
A rede Whole Foods, especializada em produtos naCartaz na seção de carnes de
um supermercado: “Costela suína
ao molho Barbie Kill”

Aldi

Costco

turais e orgânicos, está muito
satisfeita com sua loja de New
York em um shopping perto do
Lincoln Center e de outra em
New Jersey em um shopping regional, o Paramus.
A alemã Aldi, já um sucesso
nos EUA, planeja abrir loja em
um shopping em Chicago.
O famoso clube atacadista
americano Costco abriu, nos
últimos anos, oito lojas em shoppings em diversas cidades e está bem satisfeito com os resultados.
E esses são só alguns exemplos.

Acredite
se quiser

Propaganda em uma loja de
celulares: “Consertamos todos os tipos
de aparelhos celulares com ou sem ﬁo

Este é
o caminho

Tribo de índios
opera supermercado

Com o fortalecimento das grandes redes, parece que o caminho das
redes médias e regionais
é partir para fusões e incorporações entre elas. Assim pensaram essas duas redes do leste americano.
Sprouts Farmers Market, com sede em Phoenix, no
Arizona, opera 55 lojas no Arizona, Colorado e Califórnia.
Henry’s, uma subsidiária do Smart&Final de Los Angeles, Califórnia, opera 43 supermercados na Califórnia
e no Texas.
Que negócio estão planejando fazer?
A Apollo Management, dona do Smart&Final e do
Henry’s, venderá esta última rede para a Sprout e, em
troca, se tornará a sócia majoritária da rede resultante.
A nova empresa será forte regionalmente, operando
quase 100 lojas e com vendas anuais acima de 1 bilhão
de dólares.
No mundo supermercadista, onde tamanho é documento, esta é, sem dúvida, uma estratégia vencedora.

Save-A-Lot, o segundo maior
operador de supermercado de
desconto nos Estados Unidos,
com 365 lojas, acaba de abrir sua
primeira loja numa reserva indígena.
E mais, ela será operada, em regime
de franquia, pelo Conselho Tribal dos Índios
Menominee, em Keshena, no estado de Wisconsin.

Frases a ponderar
“Não há nada, por mais perfeito que pareça ser, que
não seja passível de correção.”
Esopo (sec. VII a.c.)
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Você sabia que...
....a primeira loja operada por uma tribo de índios
é um Save-A-Lot?

