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Anualmente faço esta comparação para avaliarmos
nossa performance.
Os números norte-americanos continuam em média
cinco vezes melhores que os nossos.
O nosso lucro líquido percentualmente é melhor,
mas nossas vendas são, em dólares, muito inferiores às
deles. E porcentagem não paga contas.
Analise comparativamente o quadro ao lado.
Obs. Os números do Brasil não consideram os atacados das grandes redes.

Valores em US$
Estados Unidos
Venda anual total ( US$ bi )
603,6
Número de Lojas
37.053
Área de venda média por loja
3.000
Número de funcionários/loja
69
Número de check-outs/loja
9,9
Índice de Concentração (5 maiores)
65 %
Lucro Líquido após IR (%)
1,3

Brasil
121,5
38.767
408
22
4,3
31 %
2,0

Venda média/mês por:
Loja
Metro quadrado
Funcionário
Check-out

261.000
639
11.86
60.700

1.355.000
430
19.630
136.860

Fonte: Abras, Progressive Grocer e Ascar & Associados

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 ESTADOS UNIDOS VS. BRASIL

DOLLAR GENERAL COM 11.000 LOJAS
Dollar General abriu sua loja de número 11.000
e é a maior rede de varejo, em número de lojas,
dos Estados Unidos.
Com sede no Tennessee, é um formato vitorioso de “Loja de variedade” ou “Tudo por 1 dólar”
ou “Dolar Store”, como o formato também é conhecido.
No discurso de inauguração, seu presidente,
Rick Dreiling disse: “Gostaria de agradecer aos
nossos mais de 100.000 funcionários em tudo o
que fazem todos os dias para servir nossos clientes à medida que continuamos a crescer.”
Disse também: “queremos fazer a diferença na
vida dos nossos clientes.”
A nova loja está localizada em Murfreesboro,
no Tennessee.

Quer saber mais sobre a rede? Leia o What’s
Up de junho de 2012, quando então estavam abrindo sua loja de número 10.000.

A melhor frase de 2013
O Brasil seria diferente se os homens de bem
tivessem a ousadia dos canalhas! Arnaldo Jabor

Frases a ponderar
“Nós não precisamos de muita coisa. Só precisamos uns dos outros... e de sonhos.” Oscar Wilde

Que todos os seus sonhos
se realizem em 2014!
São os votos do What’s Up

Você sabia que...
.... De novo, os pensamentos de Adrian
Rogers. Este é de 1931: “O governo não
pode dar para alguém aquilo que tira de
outro alguém.
Quando metade da população entende que
não precisa trabalhar, pois a outra metade
da população irá sustentá-la, e quando esta
outra metade entende que não vale mais a
pena trabalhar para sustentar a primeira
metade, então chegamos ao começo do
fim de uma nação. É impossível multiplicar
riqueza dividindo-a.
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