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As top 10 do e-commerce
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Dollar General

Planet Retail, com toda sua experiência em varejo e pesquisa projeta um
grande crescimento do e-commerce
(vendas pela internet) no mundo.
Veja abaixo o que as 10 maiores
empresas do ramo venderam em
2012 e quais são as perspectivas de
crescimento para 2017, em bilhões
de dólares.
Amazon
Apple
360 BUY
Walmart*
Otto Group
Dell
Tesco*
Casino*
Sears
Netﬂix
Top 10

2012
66,7
18,1
9,3
9,2
8,8
7,1
5,0
4,5
3,8
3,8
136,5

2017
185,8
34,6
38,9
25,6
14,5
6,0
9,1
7,7
5,9
7,2
335,3

%
179
91
309
178
65
-15
82
71
55
89
146

Esta é a maior rede de “Loja de Variedade” ou “Dollar Store” dos
Estados Unidos. Vendeu em 2013 17,5 bilhões de dólares com 11.132 lojas
em operação em 40 estados e teve um lucro de 1,03 bilhão.
Planos para 2014? Abrir 700 lojas com um investimento de 500 milhoes.
E atençao, já estão no ramo supermercadista. Estão acrescentando mercearia, congelados, frios e latícinios, carne e frutas e
verduras nas suas lojas de variedade. Sua meta é oferecer o que
o cliente necessita, a um preço que ele aprecia, sem sacriﬁcar qualidade e frescor nos perecíveis.

Fonte: Planet Retail

Sugestão de especialista
O departamento de rotisseria ou pratos prontos
de um supermercado deveria ser considerado como
um restaurante, bem como um departamento autônomo, independente do resto da loja. Eles competem,
na verdade com restaurantes “ligeiros” e com os deliveries deles e não com outros supermercados.
Esse especialista
chega até a sugerir
que eles tenham
um cardápio
informando
todos os pratos
disponíveis (como
um restaurante) e
com isso facilitem aos
clientes a informação
do que há para comer
ou levar e possíveis
ofertas ou novidades.

Frases a ponderar
“A ambição universal dos homens é viver
colhendo o que nunca plantaram.” A. Smith

Abril 2014

ENTENDA A EXPRESSÃO
PARA INGLÊS VER
A expressão surgiu por volta
de 1830, quando a Inglaterra exigiu
que o Brasil aprovasse leis que
impedissem o tráﬁco de escravos. No
entanto, todos sabiam que essas leis
não seriam cumpridas. Assim as leis
eram criadas apenas “para inglês
ver”. Daí surgiu o termo.

Você sabia que...
Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus:
“Estão dizendo que irei para a Terra amanhã.”
E Deus lhe disse: “Escolhi um anjo especial para você.”
E a criança falou: “E o que eu farei quando quiser Te falar.”
Ao que Deus respondeu: “Seu anjo lhe ensinará a
rezar.” (E também falará por mim)
E a criança falou: “Mas serei sempre triste porque
não te verei mais.”
E Deus lhe disse: “ Seu anjo sempre falará por mim.”
Neste instante ouviu-se vozes vindas da Terra e a
criança pediu suavemente:
“Oh! Deus, se eu tiver que ir agora diga-me o nome
do meu anjo.”
E Deus respondeu: “Você chamará seu anjo de...MÃE.
Cumprimentando todas as Mães supermercadistas
e de supermercadistas

