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VENDAS MUNDIAIS POR FORMATO
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Sempre quis saber quais são os formatos varejistas
modernos mais existentes no mundo. Consegui montar
este quadro comparativo, projetado para 2013.
Como é uma projeção de diversas fontes, e ainda
mundial, os números podem não ser tão precisos, mas
são excelentes indicadores.
Obs. 1 – É venda total das bandeiras das lojas e não
só de alimentação. 2 – Para o varejo total ainda faltariam as vendas das feiras livres, mercearias, lojas especializadas, mercados municipais, quitandas, etc.
Formatos de loja

Vendas/ano

Hipermercado e Superloja
Supermercado e Loja de Vizinhança
Drogaria e Farmácia
Loja de Desconto
Loja de Conveniência
Cash & Carry e Clube Atacadista

US$ milhões
1.806.210
860.643
366.583
366.105
331.169
318.167

PREVISÕES PARA 2014
Em sua edição de dezembro de 2013, a revista
Supermarket News fez suas previsões para os
supermercados americanos.
Conheça as principais tendências para 2014 listadas por eles:
l As redes de supermercados tradicionais vão
continuar a crescer em vendas, mais do que o temido
Walmart, no conceito de “mesmas lojas”. Destacam,
como causa, o crescimento da classe média e a
estagnação da classe baixa que é o foco deles.
l Vale a pena operar com uma forte linha de produtos de
diversos países e culturas. Hoje, este é um importante diferencial.
l Continuará a haver um crescimento das lojas menores.
(small formats). Esses pequenos supermercados de conveniência
ou discount se apoiarão fortemente nos perecíveis.
l Ter na loja a orientação de um nutricionista pode trazer
importante ajuda aos clientes e mais vendas para você.
l Pedidos pela internet devem representar 4% das
vendas do setor. Em 2013, representaram 3,3%.
l Os consumidores continuarão a estar em busca de
produtos mais nutritivos.
l Vai crescer a introdução de áreas de alimentação
anexa à loja, para consumo local, contendo lanchonete,
cafeteria, pizzaria, snacks, sushi, etc.
l O mercado de produtos naturais e orgânicos estará em
contínua ascensão, bem como aqueles focados em perecíveis.

Frases a ponderar
“Uma boa cabeça e um bom coração
formam sempre uma combinação formidável”
Nelson Mandela
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Número
de lojas

Área de
venda total

Área de venda
média p/ loja

V. média
mês p/ loja

49.316
171.345
130.126
93.437
272.225
5.586

m x 1.000
289.380
116.842
46.446
64.425
33.636
36.696

m
5.868
682
357
690
124
6.570

US$ mil
3.052
420
235
326
101
4.746

2

2

ENTENDA A EXPRESSÃO OK
A expressão inglesa “OK” (okay), que é
mundialmente conhecida para significar “que
tudo está bem”, teve sua origem na Guerra da
Secessão, nos EUA. Durante o conflito, quando os
soldados voltavam para as bases sem nenhuma
morte entre a tropa, escreviam numa placa “0
killed” (nenhum morto), expressando sua grande
satisfação. Daí surgiu o termo “OK”.

O primeiro convidado ao Mundial
Libertad, rede de hipermercados e minimercados da
Argentina, lançou sua campanha “El primer invitado al mundial”.
Comprando cinco produtos das marcas participantes,
o consumidor recebe um cupom para o sorteio que o
levará ao Mundial de 2014 no Brasil.
Receberá também 100.000 pesos.
Do jeito que anda o valor do
peso, isso parece um presente
ou promoção de grego.

Você sabia que...
Abacates têm calorias mais altas do que qualquer
outra fruta: 160 calorias para cada cem gramas

