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Smart&Final barbarizando
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A rede atacadista (mas não tão ortodoxa) Smart&Final
surgiu em 1923 quando....... bem, toda a sua história pode
ser encontrada no Portal Abras (www.abras.com.br) na
seção Internacional, onde escrevo mensalmente sobre
Tendências do Varejo.
Aqui quero mostrar seus resultados de 2014 e seus planos
para o futuro.
Com eles vocês irão entender o porquê do sucesso no Brasil
do atacado em autosserviço misto (segundo o livro “Glossário
Ascar de Temos Supermercadista”), vulgo atacarejo.
O ano passado foi um excelente ano para a rede.
Continuaram com uma expansão acelerada, abrindo 13
novas lojas Smart&Final Extra!, formato que consideram
o seu caminho para o futuro. Este é um formato próximo
dos nossos atacarejos.

Entenda a expressão
Santinha do pau oco
São aquelas pessoas que se fazem de boazinhas,
mas não são.
A expressão surgiu no século 18, quando os
contrabandistas de ouro em pó, moedas e pedras
preciosas utilizavam estátuas de santos ocas por
dentro. O santo era “recheado” com preciosidades
roubadas e enviadas para Portugal.

Frases a ponderar
“O sábio não é o homem que fornece as verdadeiras
respostas, é o que formula as verdadeiras perguntas.”
Claude Levi-Strauss
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Vejam os resultados do ano:
As vendas foram de 3,5 bilhões de dólares, com um
crescimento de 10,1% sobre 2013. No conceito mesmas
lojas cresceram 6,4%. Agora seu lucro líquido, pasmem,
foi de 33,1 milhões, 9,5% das vendas.
Dá pra achar algum defeito?
Em todas as nossas viagens aos Estados Unidos, (leia Visitas
Técnicas organizadas pela Abras) eu incluía uma loja dessa
rede para ser visitada. Operam em seis estados americanos,
Califórnia, Oregon, Washington, Arizona, Nevada e Idaho,
com 254 lojas nas bandeiras Smart&Final, Smart&Final
Extra e Cash&Carry Smart acrescidas de 14 lojas no norte
do México operadas através de uma joint venture.
Planos para este ano?
A empresa informou que pretende continuar o bom ritmo
de abertura de novas lojas. Serão 20 novas unidades, e
acredita que manterá seu bom resultado operacional
alcançado em 2014. O sucesso do formato atacado que
eles operam pode explicar a expansão dos atacarejos no
Brasil pela semelhança das duas operações.

Recorde Imbatível
Em 1993, a rede americana Target abriu na área
metropolitana de Chicago 11 lojas no mesmo dia.
Foi a maior abertura de lojas em um mesmo dia que se
tem notícia. Acho que será um recorde imbatível.

Você sabia que....
... Estes são os dois melhores conselhos
para manter vivo seu casamento:
“Quando estiver errado, admita-o.
Quando estiver certo, cala-te.” Nash

