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OS VAREJISTAS MAIS BEM-SUCEDIDOS
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Estes são os varejistas de alimentação mais bem-sucedidos, em
seus respectivos países, de acordo com pesquisa e análise feitas
pela empresa espanhola Capgemini.
País
Alemanha
Austrália
Brasil
Canadá
China
Espanha
Estados Unidos
França

Rede
Rewe
Coles
Extra
Loblaw
Carrefour
Mercadona
Walmart
Carrefour

País
Índia
Inglaterra
Itália
México
Rússia
Suécia
Turquia

Rede
Big Bazaar
Tesco
Coop
Walmart
Pyaterochka
Ica
Migros

Ser empreendedor

HIPERMERCADOS NA ESPANHA

Palavras de William Ling da
Petropar que tornam fácil o
entendimento do termo.
“O que diferencia
o empreendedor dos
outros é a sua atitude diante da vida.
Pense num compositor de música. As
palavras estão aí para
todos, mas só alguns fazem
poesia com elas. As pessoas, os
espaços, as tecnologias estão ao
alcance de todos, mas só alguns conseguem ver oportunidades de negocios.
Esses são os empreendedores.

A primeira loja foi aberta em 1973. Em 1993 havia
no país 185 unidades, 332 unidades em 2003 e em
2012 este é o perfil dos hipermercados na Espanha.
Número de unidades 404
Tamanho médio da área de venda 8.004 m2
Número médio de check-outs 19
Vagas no estacionamento 990
As bandeiras mais populares são: Carrefour,
Alcampo, Hipercor, Leclerc e Eroski, que quase
representam 100% dos hipers do país.

ENTENDA A EXPRESSÃO...
“DOURAR A PÍLULA”
Antigamente as
farmácias embrulhavam
as pílulas amargas em
papel dourado para
melhorar o aspecto
do remedinho. A
expressão dourar
a pílula significa...
melhorar a aparência
de algo ruim.

Frases a ponderar
Máximas de Millôr Fernandes:
“Abreviação: palavra comprida pra coisa curta.”
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Próxima parada:
Armênia
A rede francesa Carrefour está para abrir
no próximo mês de novembro um hipermercado com 10.000 m2 de área na capital da Armênia, a cidade de Yerevan. A loja será operada
por um franqueado do Oriente e está localizada anexa ao maior shopping center do
país, o Dalma Garden Mall.

Você sabia que...
...o milho da pipoca arrebenta porque:
Ele é muito duro e retém pequenas bolhas de ar em
seu interior. Quando o milho esquenta, o ar retido
se aquecendo tenta expandir-se, aumentando em
mais de 20 vezes o seu volume. As moléculas do
ar movimentam-se com rapidez e pressionam cada
vez mais fortemente as paredes resistentes das
pequenas bolhas, até que elas se rompem e os grãos
de milho explodem em pipocas leves e macias.

