Por Antonio Carlos Ascar
email:aascar@uol.com.br
www.ascarassociados.com.br

Benchmarking
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

AHOLD – NOS ESTADOS UNIDOS
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Este grupo holandês é o vigésimo segundo do mundo
com vendas de 42 bilhões de dólares, operando 5.320
lojas em 11 países.
Entrou nos Estados Unidos há 36 anos, e lá é a sexta rede com 773 lojas e vendas de 26 bilhões. São 36
anos de dificuldades e triunfos. E esta é sua história
no país:
1977 – Comprou a rede de descontos Bi-Lo com 93
lojas por 60 milhões de dólares
1981 – Adquiriu 29 lojas do Giant Food por 35 milhões
1988 – Incorporou as redes Finast e Edwards Super Food

50 ANOS DE VIDA
Já são 50 anos de hipermercado no mundo e 42 anos no Brasil.
É o mais polêmico formato varejista que ainda continua vivo.
Nasceu na França, em 1963, em St Geneviève des Bois
com o nome Carrefour.
No Brasil nasceu em 1971 em São José dos Campos com
o nome Peg Pag e em seguida em Santo Andre como Jumbo.
De lá para cá foi só sucesso,
muita venda e lucro.
Mas como tudo envelhece, ele
está com sérias dificuldades em
quase todo o mundo. Precisa se
reinventar. Será que um hiper
de proximidade, menor e com
mais serviços poderia
rejuvenescê-lo?
Mais detalhes no
www.portalabras.com.br

Frases a ponderar
“Chamamos de Ética o conjunto
de coisas que as pessoas fazem
quando todos estão olhando.
Quando ninguém está olhando
chamamos de Caráter.”
Oscar Wilde
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1991 – Adquiriu o Tops Markets, rede com vendas
de um bilhão de dólares
1996 – Comprou a rede Stop&Shop por 2,9 bilhões
1998 – Comprou a rede Giant Food por 2,6 bilhões
2000 – Comprou 56 lojas Grand Union e a empresa Peapod (vendas pela internet)
2001 – Adquiriu uma rede do Alabama, o Bruno’s
que incorporou a rede Bi-Lo
2005 – Vendeu tanto o Bruno’s quanto a rede BiLo por 660 milhões
2009 – Adquiriu a rede Ukrop’s, transformando-a
na bandeira Martin’s
2012 – Comprou 16 lojas Genuardi’s por 100 milhões, transformando-as em Giant
Hoje é operador de supermercado, superloja e vendas pela internet.
Opera as bandeiras Giant Food (373 lojas) Stop&Shop e
Martin’s (400) e a empresa de vendas pela internet Peapod.
Organizou-se em quatro divisões operadoras de lojas
com uma estrutura única de suporte, cobrindo as áreas:
financeira, real estate, tecnologia da informação, recursos humanos, jurídico e cadeia de abastecimento.

DIA Fresh
Este é o novo formato de loja de proximidade do
Grupo DIA na Espanha.
Já operam no país cerca de 3.000 lojas com as
bandeiras DIA%, DIA Market e DIA Maxi.
Lançaram no ano passado esta loja com apenas
150 m2 e concentrada em perecíveis.
A expectativa deles é inundar o mercado
espanhol em 2014 com esse novo formato.

Você sabia que...
...a frase abaixo foi lavrada no ano de 1931, por
Adrian Rogers:
“É impossível levar o pobre à prosperidade
através de legislações que punem os ricos pela
sua prosperidade. Para cada pessoa que recebe
sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar
sem receber.”

