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O número de visitas anuais de clientes ao varejo alimentício cresceu mas muito mais nos supermercados
(28,5%). O quadro comparativo mostra (ao lado) o crescimento de 2011 sobre 2010 nos diversos formatos americanos vendedores de alimentos.
A grande perda foi nas lojas de Desconto (Mass Merchandisers), aquelas ainda não transformadas em Supercenters (Hipermercados).

PLANOS PARA 2016

Lojas Depósito
Dollar Stores
Lojas de Conveniência
Drogarias
Supercenters (Hiper)
Mass Merchandisers
Supermercados

2010
10
11
15
15
20
24
56

2011
12
13
13
14
24
12
72

%
+20%
+18,2
-13,3
-6,6
+20
-50
+28,5

ISTO É SERVIÇO

A rede norte-americana Walmart declarou,
recentemente, que tem planos para em 2016
estar operando 500 supermercados Neighborhood Market nos Estados Unidos.
Iniciaram este ano com 170 lojas e já operam
hoje 217.

Entenda a expressão...
“Voto de Minerva”
Na mitologia Grega, Orestes,
filho de Clitemnestra, foi acusado de tê-la assassinado. No
julgamento havia empate entre
os jurados, cabendo à deusa,
Minerva, da sabedoria, o voto
decisivo. O réu foi absolvido, e
voto de Minerva passou a ser
considerado o voto decisivo, o
de desempate.

Frases a ponderar
“Anatomia é uma coisa que os homens também
têm, mas que nas mulheres fica muito melhor.”

Novembro 2012

A rede americana de supermercados Hy-Vee
do estado de Iowa inaugurou sua loja de número
235 em Urbandale, cidade deste estado. Com
8.600 m2 de área total ela opera uma completa
linha de alimentação com pratos prontos, sushi
bar, cafeteria, salad bar, rotisserie, Starbucks,
farmácia, um tradicional restaurante e muito,
muito serviço com total atenção aos clientes.
Esse é o seu maior diferencial.
Opera um programa para os funcionários
chamado Smiles (sorria) que significa:
S “Stop” - “Pare” o que está fazendo quando
algum cliente precisar de assistência.
M “Make” – “Faça-o” sentir-se muito importante para a loja.
I “Investigate” - “Investigue” suas nessidades
e satisfaça-as.
L “Listen” - “Escute” sempre o que ele tem a dizer.
E “Exceed” - “Exceda” as suas expectativas.
Quer conhecer a loja? 8701, Douglas Avenue
- Urbandale, Iowa, USA.

Você sabia que...
...os blocos de gelo flutuantes (icebergs) são
formados por água doce? É em razão disso
que os mesmos flutuam, pois a água doce é
mais leve que a água salgada do mar

Fonte: Progressive Grocer
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