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Os maiores de Las Vegas
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Vai fazer uma “fezinha” em Las Vegas?
Assistir aos maravilhosos shows dos seus encantadores
hotéis? Esta é a cidade que nunca dorme, ou uma delas.
Sua população, na área metropolitana, é de 1,8 milhão de
habitantes e sua renda per capita é de 26 mil dólares.
Estando lá, aproveite para conhecer as maiores redes
supermercadistas da cidade. Vale a pena.
Além das cinco maiores, a cidade ainda conta com outras
importantes redes como Trader Joe’s, Sprouts e Whole Foods.
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What’s up nos EUA
O que acontece por lá
l Após anos de crise econômica, os consumidores
agora compram em diversos formatos de loja em
busca de menores preços e valor agregado.
l A frequência é de 2 a 3 vezes por semana.
l Os dois extremos funcionam. Vão ao soﬁsticado
Whole Foods em busca de valor e aos discounters
Aldi ou Save-a-Lot em busca de preço.
l As lojas de variedade conhecidas como Dollar
Store, tradicionais vendedoras de não alimentos bem
baratos, estão crescendo sua linha de alimentos.
l Está ﬁcando muito importante o departamento de

produtos para animais (pet shop).
l Os consumidores estão à procura de mais
produtos saudáveis e produtos com sabores
multiculturais, como a pasta árabe humus.
l Os departamentos de carne e peixaria vêm perdendo
vendas, pois seu preço de compra tem crescido muito.
l Isto é um grande problema para a gestão da loja,
pois o departamento de carnes e aves é o que mais
atrai clientes 38% (ver What’s Up de setembro de
2014) e tem expressiva participação nas vendas,
com 11% do total da loja.

Grandes ﬁcando maiores
AB Acquisition LLC de Idaho, (empresa controlada pelo
grupo investidor Cerberus) é uma holding que controla
várias empresas de supermercado nos Estados Unidos
como o Albertsons, Jewel-Osco e Shaw’s.
Anunciaram este ano a compra de 100% da
rede Safeway da Califórnia que opera as bandeiras
Safeway, Vons e Tom Thumb.

AB Acquisition é a sétima rede americana com
vendas de 23 bilhões de dólares e 1.041 lojas, que está
comprando a Safeway, a quarta do ranking com vendas
de 36 bilhões de dólares e operando 1.335 lojas.
Somando tudo, serão 2.376 lojas vendendo cerca
de 60 bilhões de dólares por ano.
O tamanho já assusta a concorrência

Frases a ponderar
“A verdade só pode ser achada
na simplicidade, nunca na
multiplicidade e na confusão.”
Isaac Newton (1642-1727)
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