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Benchmarking

Hipers em baixa na Espanha
Em outubro do ano passado mostrei, nesta coluna, que
o hipermercado na Espanha era o formato de loja de
alimentação que menos crescia.
Volto agora para trazer alguns números que
conﬁrmam essa realidade.
Liderando o crescimento do varejo por anos, os hipers
estão agora em queda livre.
Após mais de quarenta anos de existência no país (o
primeiro foi aberto em 1973), os hipers, desde o ano de
2009, acenderam a luz vermelha. A coisa ﬁcou preta
(ou vermelha).

Carrefour, Alcampo e Hipercor são os três maiores
operadores de hipermercado no país. Como exemplo, veja
a evolução de suas lojas e seus números nesses últimos
cinco anos. São informações extraídas da revista D/A Retail:
Em milhões de euros
Vendas no ano
Número de lojas
Venda média por loja loja
Venda ano por m2 (euro)
Nº de funcionários
Nº médio por loja

2009
15.146
256
59,16
6.465
77.700
303

2013 % 13/09
11.916
-21,3
265
3,5
44,97
-24
4.872 -24,6
58.375 -24,9
220
-27,4

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

Observe que de 2009 até 2013 as três redes perderam 21,3% em vendas em seus hipermercados
e reduziram o número de funcionários em 25%. Não tenho números para aﬁrmar, porém, acho
que no resto do mundo os hipers também estão com a luz vermelha ou preta acesa.
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No mercado espanhol como um todo, veja a evolução
do número de lojas abertas nas últimas décadas no país.
Em 2014, só uma loja foi inaugurada.

E observe como diminuiu a área média de vendas
dessas novas lojas.

Ahold – novidade nos EUA

Quem não tem cão caça com gato

Este conceituado grupo holandês, 14 do mundo, com vendas
anuais de 68 bilhões de dólares e já o sexto operador nos
Estados Unidos está para abrir sua primeira loja no país no
formato Small Store. Será no centro da Philadelphia, na
Wulnut Street, 1222. Ela se chamará “Everything Fresh”,
será pequena no tamanho mas grande em orgânicos, pratos
prontos, solução de refeição e tudo com preços competitivos.
Serão 330 metros quadrados de área de venda e
120 de retaguarda. A moda continua.
Releia o What’s Up de dezembro passado para
conhecer um pouco mais sobre esse “encolhimento”
no tamanho das lojas.

Com o passar dos anos essa
expressão foi adulterada.
Inicialmente dizia-se que
quem não tem cão caça como
gato, ou seja, esgueirando-se,
astutamente, traiçoeiramente,
como fazem os gatos.
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Frases a ponderar
Na vida, a felicidade e a paz são caminhos e não destinos.
Que você possa trilhar esses caminhos em 2015.
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Você sabia que...
Um terço de todo sorvete vendido no mundo é
de baunilha? Informação meio inútil, mas enﬁm....
alguém pode usar.

