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Fast Food Mundial
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Fast-food é sem dúvida a mais popular forma de alimentação
fora do domicílio. Está presente em todo o mundo, nas ruas,
nos shopping centers e nos hipermercados.
Além de um rápido serviço, os consumidores gastam
pouco para se alimentar. Vamos comparar esses
gastos ao redor do mundo. É o gasto médio anual por
habitante em euros
Países

Alemanha
Austrália
Brasil
China
Estados Unidos
Espanha
Itália
Japão
México
Reino Unido

2007

2013

Variação 07/13%

49,08
152,33
25,70
11,61
181,07
39,28
27,87
182,27
44,01
91,48

57,91
173,66
53,28
25,07
197,94
40,08
26,93
221,35
55,09
97,21

18,0
14,0
107,3
116,0
9,3
2,0
-3,4
21,4
25,1
6,2

Testando, testando...
A rede americana Walmart está satisfeita com os primeiros
resultados do teste que faz com seu novo projeto “Grocery
Pickup”. Ele está sendo testado em um depósito em Bentonville,
Arkansas. Aliás, todas as novidades dessa rede começam na sua
cidade-sede. O projeto é o seguinte: o consumidor, pela internet,
faz sua compra de uma lista de 10 mil itens de mercearia e
produtos para o lar. Deve antes se registrar com o seu e-mail.
Depois de colocar seu pedido vai ao estacionamento do
depósito, conﬁrma sua compra e autoriza o pagamento
em um dos seis quiosques disponíveis que lhe informa
o local para receber sua compra (em uma das docas).
Na doca selecionada um funcionário aparece e coloca
sua compra no seu carro.
É um teste da maior rede do mundo, mas nenhuma novidade
para o mercado, pois outras redes já testam e operam este
sistema, inclusive no Brasil.

1 Observem que o China e a Brasil são os mercados que mais
cresceram em 6 anos. Ou porque aumentou o consumo ou
porque os preços subiram mais.
2 Países em diﬁculdade cresceram bem menos, como Itália,
Espanha e Reino Unido.
3 Os grandes consumidores de fast-food são os Estados
Unidos, Austrália e Japão.

Hard Discount alemão crescendo

O mercado americano de Hard Discount (leia Loja de
Sortimento Limitado) está empatado.
As suas duas maiores redes são o americano Sav-A-Lot e o
alemão Aldi, cada uma operando mais de 1.300 lojas e vendas
superiores a oito bilhões de dolares.
A rede alemã pretende acelerar no país, chegando em 2018
com 2 mil lojas.
O foco são os estados do Texas e da Califórnia, onde decidiu
construir um novo centro de distribuição. Já operam em 31
estados no país.
O ponto fraco da Aldi: só vende marcas próprias e não
marcas nacionais.
Seu ponto forte: só vende marcas proprias, mas 30% mais
baratas que os supermercados concorrentes.

Você sabia que...
... Errar por pouco é o mesmo que errar por
muito. Você perde do mesmo jeito.
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