Por Antonio Carlos Ascar

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

email:aascar@uol.com.br
www.ascarassociados.com.br

É assim que eles se apresentam. E quem os conhece
sabe que é uma grande verdade.
Não há supermercadista no mundo que não passe por
uma loja quando em visita ao país.
Procuram ter em linha os melhores produtos naturais e
orgânicos disponíveis no mercado, com rigorosos padrões
de qualidade e um firme apoio à agricultura sustentável.
Seus layouts são muito criativos e funcionais. Até já es-

tão sendo copiados por aqui. Acrescente a isso a emoção e
diversão que as lojas oferecem aos clientes e você começa
a entender o porquê de seu enorme sucesso.
Grande parte de seu crescimento se fez através de fusões e aquisições.
Hoje são os líderes mundiais incontestes em produtos
orgânicos e naturais, operando mais de 360 lojas nos Estados Unidos, Canadá (8) e Inglaterra (9).

Como expandiram suas lojas:
1980 — Inauguração da primeira loja, com 900 m2, em
Austin, Texas.
1984 — Abrem em Houston, Texas, sua segunda loja e
uma terceira em Dallas.
1988 — Adquirem sua sexta loja em New Orleans.
A partir daí continuam a abrir lojas, mas o grande crescimento se dá por fusões e aquisições. Veja a lista de redes
e lojas incorporadas:
1991 — Wellspring Grocery, da Carolina do Norte
1992 — Bread & Circus, de Boston.
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1993 — Mrs Gooch’s, de Los Angeles.
1996 — Fresh Fields, 22 lojas na Nova Inglaterra.
ra.
1997 — Bread of Life, da Flórida.
1999 — Nature’s Heartland, de Massachusettes.
s.
2000 — Food for Thought, da Califórnia.
2001 — Harry’s Farmers Market, três megalojas de Atlanta.
2002 — Entram no mercado canadense.
2004 — Fresh & Wild, da Inglaterra, com sete lojas.
2007 — Wild Oats, ver quadro ao lado.
E continuam a crescer...

Como tudo começou
Whole Foods Market foi fundado em Austin, Texas,
quando quatro empresários locais, John Mackey, Renee Hardy, Craig Weller e Mark Skiles consideraram
que a produção e diversificação de produtos orgânicos e naturais estavam amadurecidos para ter lojas
exclusivas. A primeira loja foi aberta no dia 20 de setembro de 1980 com 900m2 e apenas 19 funcionários.
O mercado dessas lojas especializadas em gourmet
mal existia no país. Foi um sucesso imediato e seu
crescimento também.

Sua menor loja...
Em abril do ano passado eles abriram sua menor loja, com apenas 720m2 de área.
Em uma das seis lojas da extinta rede Johnnie’s
Foodmaster, em Brookline, desenvolveram um
novo formato para a empresa.

Loja pequena, de vizinhança, com foco em pratos prontos, uma quase completa mercearia, com
rápido serviço de atendimento e um coffee bar.
Até o fim deste ano planejam remodelar as outras
cinco lojas restantes.

Sua loja ainda menor
Em Austin, Texas, onde tudo começou, eles abriram, recentemente, uma loja que está mais para restaurante de ótima qualidade do que supermercado.
Com o nome Whole Food Express serve café da manhã,

almoço e jantar, além de você poder levar tudo para
casa. Há uma pequena linha de perecíveis e mercearia.
Nosso mundo não é mais supermercado e sim alimentação em qualquer lugar. Voce quer conhecê-la?
2801 Via Fortuna #7 Austin, Texas
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... A maior e melhor expansão da rede Whole Foods Market ocorreu quando, em 2007,
se fundiram com seu maior concorrente, a conhecida rede Wild Oats.
Naquele ano, esta rede do Colorado já operava 109 lojas em 23 estados americanos.
Eles mais do que dobraram o tamanho do W.F.Market com essa fusão.
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