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

BON PREU

38

Benchmarking
Ben
nchmarking
g

Esta rede catalã, que em portuquês significa Bom Preço está, com um
novo formato de loja chamado Iquodrive. Você faz suas compras pela internet e vai buscar
busc os produtos que já estarão embalados e prontos para
serem colocados
colocado no seu carro. É uma maneira rápida, e cômoda, de comprar. Oferecem cerca de 5.000 itens.
rede com 152 supermercados, vendas anuais de cerca de 700
É uma red
milhões de euros
e operando só no sul da Espanha, na Catalunha.
eu
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O Não perca tempo procurand
procurando
do uma explic
explicação
para o que deu errado. Apenas faça dar certo.
O Dê a seus funcionários autorid
autoridade
dade para tom
tomar decisões, e faça com que eles sejam res
responsáveis
por elas.
sponsáveis p
O Estruture seu negócio como uma
u
rede de pequenas divisões, de modo que o pensamento
empreendepensamento em
dor comece no topo.
p
O Aborde o negócio de sua empresa com paixão e
objetividade.
ividade. A paixão motiva as pessoas; e a objetividade evita erros.
os
O Ninguém pode ficar
ficar satisfeito a m
menos que o
cliente fique satisfeito. Faça com
m que esse
ess seja o foco
de todos.

Conto do Vigário
Duas igrejas de Ouro Preto receberam, como presente,
uma única imagem de determinada santa, e, para decidir
qual das duas ficaria com a escultura, os vigários apelaram à decisão de um burrico. Colocaram-no entre as duas
paróquias e esperaram o animalzinho caminhar até uma
delas. A escolhida pelo quadrúpede ficaria com a santa.
E o burrico caminhou
direto para uma delas... Só
que, mais tarde, descobriram que o vigário
dessa igreja havia
treinado o burrico, e
assim conto do vigário
passou a ser sinônimo de falcatrua e
malandragem.

Frases a ponderar
Muitos supermercadistas evitam arriscar.
Perigoso é não arriscar e inovar pouco.
Este é o caminho do declínio. A. C. Ascar
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O Foco é algo absolutamente essencial.
O Mantenha sempre contato com o pessoal da linha
de frente.
O Vá ziguezagueando seu caminho pela organização, acumulando experiência em diferentes setores do seu negócio.
O Assegure-se de que os gestores de diferentes divisões
estejam conversando com seus pares das outras divisões.
O Olhe para frente e não tenha medo de pensar
grande; pessoas com menos talento do que você chegaram ao topo.
O Você tem de ser ágil e estar à frente das constantes mudanças que ocorrem.

DIA% chega a 8.150 lojas

DIA%, um dos grandes operadores mundiais de
Lojas de Desconto (Hard Discount), está adquirindo a operação da Espanha (1.127 lojas) e de
Portugal (41 lojas) da rede de drogarias alemã
Schlecker. Essas lojas vendem cerca de 318
milhões de euros anuais e a operação foi avaliada em 70 bilhões de euros.
Na Espanha, a rede DIA passará a operar
mais de 4.000 lojas entre alimentação e drogaria. Em Portugal, onde é dona da rede Minipreço (ex: Pão de Açúcar), operará 600 lojas.
No mundo irá operar 8.150 lojas em sete países: França, Espanha, Portugal, Turquia, China,
Argentina e Brasil.

Você sabia que...
...... “ Nenhuma árvore cede seus frutos sem uma
boa chacoalhada.” S. Mikhabela

