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Anualmente tenho feito este estudo para compararmos os mundos supermercadistas do Brasil e dos
Estados Unidos. Reﬁro-me só às lojas consideradas
supermercado (com dois ou mais check-outs), não
incluindo as pequenas lojas de alimentação, as mercearias com até um check-out, mesmo que utilizem o
sistema de autosserviço.
As vendas por lá ainda são cinco vezes maiores
que as nossas. É importante veriﬁcar que embora
operemos com muito menos funcionários, a eﬁciência dos americanos é muito maior.
Analise comparativamente os números de sua loja
ou rede com o quadro ao lado e veja como anda a sua
performance.

Valores em US$
Venda anual total ( US$ bi )
Número de Lojas
Área de venda média por loja
Número de funcionários/loja
Número de check-outs/loja
Índice de concentração (5 maiores)
Lucro líquido após IR (%)
Venda média/mês por:
Loja
m2
Funcionário
Check-out

EUA
620,2
37.459
3.090
72
10,2
65 %
N.I.

Brasil
115,1
38.752
408
22
4,3
51 %
2,3

1.380.100
447
19.167
134.200

247.320
606
11.210
57.400

Boa imagem
Esses são os departamentos dos supermercados
americanos que mais bem vendem a imagem da sua
loja. Capriche neles.

Shopping centers em baixa
Recente matéria da Bloomberg News mostrou que
nos Estados Unidos os shopping centers estão
sendo subutilizados.
l Assim já não se abrem shoppings ou malls como
eles preferem, como antigamente. Nos últimos anos
só um foi inaugurado.
l Por outro lado, vários foram fechados.
l Só na Flórida, 15 já estão “enterrados”. Omni Mall,
Oalm Beach Mall, The Mall at 163 e Osceola Square
são alguns deles.
l Entre outras causas, a grande vilã é a internet.
l Este ano de 2014 projetam vendas pela internet,
nos EUA de 300 bilhões de dólares.
Ainda estamos longe desse fenômeno. Há espaço
para mais shoppings no Brasil, além da internet
ainda vender pouco por aqui. Este ano a previsão

é de vender uns
míseros 25 bilhões.
(8,3% do volume americano)
Na contramão vem Dubai, que está
projetando o maior shopping do mundo
com 743m 2 , acrescido de prédios de
escritórios, prédios residenciais, parque de
diversões, etc.

Frases a ponderar
Do presidente da rede supermercadista belga
Delhaize, falando sobre seus funcionários: “Nossos
colaboradores, que fazem a diferença no varejo,
focam o que é importante. Têm paixão pelo
mercado alimentício e um profundo entendimento
do que os clientes esperam de nós”.
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Você sabia que...
...a saudação militar é um gesto que evoluiu
desde os tempos medievais, quando os
cavaleiros de armadura levantavam suas
máscaras para revelar sua identidade.
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