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DÁ PARA ACREDITAR?
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No What’s Up de outubro de 2010
escrevi sobre a rede americana
de lojas de variedade Dollar General. Operavam em 2009 8.700
lojas em 35 estados com 12.000
SKUs e vendas de 11,8 bilhões de
dólares. O lucro líquido tinha sido
de 339 milhões (2,87% sobre vendas). Elogiava a rede e perguntava
se não valia a pena conhecer mais
sobre ela e entrar, no Brasil, nesse
segmento de mercado denominado de “Tudo por um dólar”. Pois

é, agora, três anos depois, a coisa
melhorou e muito.
Vejam os números de 2012 e
tirem suas conclusões. Só o lucro
líquido de 2,87% em 2009 pulou
para 5,17%. Não é bom demais?
Quero lembrá-los que operam

mais de 10.000 lojas com 650 m2
de área de vendas, vendendo toda
uma linha de alimentos e não alimentos por um dólar.
Já estão operando supermercados com 1.400 m2 com o nome
de DG Market.
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Pelo bem da história: gelato ou sorvete?
Há antigos registros de preparo de sobremesas geladas na
China, entre os árabes (de novo?) e em Roma. Mas o gelato,
sorvet ou sorbet, surgiu mesmo no século 16, em 1559, quando o arquiteto italiano Buontalenti misturou mel, leite,
gema e vinho e refrigerou a mistura, criando uma
massa cremosa. O gelato difere do sorvete por ser
mais cremoso, artesanal, diário, menos doce e mais
magro. O sorvete é mais industrial e o sorbet
é feito só de água e frutas, sem o uso de leite.

OXXO
A maior rede de Lojas de Conveniência do México, pertencente ao grupo Femsa, está testando o
mercado colombiano. Já estão operando 35 lojas
em Bogotá e buscando atender ao gosto colombiano
oferecendo pão fresco, café de qualidade e mais refrigerantes. Operam, no total, 10.510 lojas e venderam no ano passado quase sete bilhões de dólares,
sendo 16 milhões na Colômbia.

Buscando
rentabilidade
Seguindo sua política de concentração em regiões e países onde pode
exercer certa liderança varejista
e boa rentabilidade, a rede francesa Carrefour, que recentemente
vendeu sua operação na Colômbia,
vendeu também, no último
mês de outubro, suas 26
lojas da Malásia.
Estava no país desde 1994
e por 325 milhões de
dólares o novo dono é o
grupo japonês Aeon, o 15o
maior do mundo com
vendas anuais de 51
bilhões de dólares.

Frases a ponderar
Máximas de Millôr Fernandes:
“Se você perguntar a qualquer cidadão de uma
ditadura o que acha do seu país, ele responde:
Não posso me queixar.”
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Você sabia que...
…Charles Chaplin participou de um concurso
ncurso
ncur
so
de sósias dele e chegou em 3o lugar?

