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Benchmarking

Em dólares
Vendas anuais totais ( US$ bi )
Número de lojas
Venda média/mês/loja (US$ mil)
Lucro líquido após IR (%)
Área de venda média por loja
Venda média por m2
Número de funcionários/loja
Índice de concentração (5 maiores)
Número médio de check-outs

Mais visitas, menos compras
2012 Shopper Engagement,
um estudo desenvolvido na
Espanha, reflete o momento do
varejo alimentício mundial.
 os consumidores
visitam mais vezes as lojas
 compram menos
por visita
 permanecem
menos tempo na loja
 estão hoje mais
formados e mais informados

Estados Unidos
584
36.569
1.330
1,1
3.095
430
68
46%
9,7

Brasil
114
38.390
248
1,7
401
618
22
51%
4,3

EL CORTE INGLÉS EM CÓRDOBA
125 milhões de euros, 800 funcionários, 31.000 m2
de área de vendas e 2.300 vagas no estacionamento
são os números do novo complexo comercial da rede
espanhola na cidade histórica de Córdoba. As âncoras
são uma loja de departamentos El Corte Inglés e um
hipermercado Hipercor, ambos do mesmo grupo.
Estão otimistas quanto ao sucesso do empreendimento, mas, do jeito que anda mal a Europa e particularmente a Espanha, não sei não!

FOCO EM PREÇO “NO MÁS”

Lojas com esse perfil tendem a afreguesar
menos, pois o cliente mais infiel é o que busca
só preço baixo. Por isso, a maior rede de Hard
Discount (sortimento limitado) do mundo, a alemã
Aldi, quer ficar mais soft, mais suave.
Começa a pôr em linha as marcas nacionais
líderes e a repensar seus preços.
A concorrente Lidl já vem trabalhando com
maior sortimento, tanto de marcas próprias como
de marcas nacionais.
O caminho hoje para esse formato parece ser:
ofertas, sortimento equilibrado, preços quase
baixos e encantamento.

Entenda a Expressão...
“ Nas Coxas”

“As primeiras telhas do
Brasil eram feitas de argila
moldadas nas coxas dos escravos. Como eles variavam de
tamanho e porte físico, as
telhas ficavam desiguais.
Daí a expressão fazendo
nas coxas, ou seja... de
qualquer jeito.”

Frases a ponderar
Máximas de Millôr Fernandes:
“Ontem, ontem tinha agá, hoje não tem, Hoje, ontem
tinha agá, e hoje, como ontem, também tem.”

Setembro 2012

Você sabia que...
Há dois tipos de presidente? O que dá lucro e... o ex

FMI e Abras

50

Nesta comparação que faço
anualmente, os números americanos continuam entre cinco e sete
vezes melhores do que os nossos.
O nosso lucro líquido percentualmente é melhor, mas nossas vendas são, em dólares, muito inferiores. E porcentagem não paga
contas. Analise comparativamente
o quadro ao lado.
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