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Vencedores na Espanha
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Os últimos sete anos têm mostrado
que o formato supermercado, de qualquer tamanho, é o mais importante canal de venda de alimentos na Espanha.
Quanto ao número de lojas é o formato que mais cresce, em detrimentos
dos demais formatos. Os grandes perdedores são os minimercados, as mercearias tradicionais e os outros (especializados, drogarias, farmácias etc.).
No quadro ao lado a variação percentual deles, nesses últimos sete anos.
Considerem que supermercado grande é aquele com área de venda entre 1.000
m2 e 2.500 m2. O médio entre 400 m2 e
999 m2. E o pequeno entre 100 e 399 m2. O
mini-mercado ou superete tem menos de
100 m2. Todos vendendo em autosserviço.

Formatos

2008

2013

Hipermercado

441

444

% crescimento
0,7

Supermercado grande

2.861

3.448

20,5
8,3

Supermercado médio

4.831

5.233

Supermercado pequeno

9.015

9.432

4,6

Minimercado

9.827

9.078

-7,6

Mercearia tradicional

25.870

23.214

-10,3

Outros

14.393

10.727

-25,5

Total Espanha

67.238 61.964

8,4

Fonte: D/A RETAIL

Cash-hiper-vicino, pode?
Viajando, no último mês de setembro, pela
autoestrada E-90 que liga Saragoça (Zaragoza) a
Madri, na Espanha, visualizei uma grande loja de
varejo com o suntuoso nome de Cash Hiper Vicino.
Que formato de loja teria ela? Qual o seu foco?

É meio confuso para o cliente entender.
Ou ela é cash (atacado) ou hiper (varejo) ou
vicino ( proximidade).
Tudo junto é muita imaginação. Ou talvez,
nenhuma imaginação

Grupo Casino,
uma rápida história
Fundado em 1898, o Grupo françês Casino é um dos maiores
do mundo no varejo alimentício e aﬁns. Na verdade é a 15ª rede
mundial em volume de vendas, e a primeira no Brasil. Sua sede
é em Saint-Étienne, na França.
Opera lojas de varejo na Europa, América, Ásia e Oceano
Índico, com múltiplos formatos. Possui mais de 10 mil lojas,
sendo, 423 hipermercados, 2.232 supermercados, 683 lojas
de desconto, 6.751 lojas de proximidade, além de terem outras
atividades comerciais. Possui mais de 200 mil funcionários
espalhados entre a França, Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai,
Venezuela, Vietnã e Tailândia. Na Argentina, o Casino está
presente desde 1998, com a rede Liberdade. No Brasil, vocês já
sabem, é o controlador do Grupo Pão de Açúcar.

Frases a ponderar
Três frases do insuperável Millôr Fernandes:
“Metade da vida é estragada pelos pais.
A outra metade pelos ﬁlhos.”
“O homem é um macaco que não deu certo.”
“Não devemos resistir às tentações.
Elas podem não voltar.”
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Você sabia que...
... nos tempos antigos, estranhos apertavam as
mãos para mostrar que estavam desarmados. E
o costume ﬁcou.

