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Participações em vendas
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Veja quais são as participações das seções
nas vendas dos supermercados nor teamericanos. Observe a crescente importância
que os perecíveis têm. Já representam mais
de 50% das vendas.

Entenda a expressão:
motorista barbeiro
— Nossa, que cara mais barbeiro!
No século 15, os barbeiros faziam não somente os serviços de corte de
cabelo e barba, mas também, tiravam dentes, cortavam calos, etc. Por não
serem proﬁssionais habilitados, eventualmente deixavam marcas, gerando
a expressão “coisa de barbeiro” Assim todo serviço malfeito era atribuído ao
barbeiro. Esse termo veio de Portugal. Contudo, a adaptação para o termo
“motorista barbeiro”, ou seja, um mau motorista, é tipicamente brasileira.
Surgiu na década de 40 para os que dirigiam mal e desrespeitavam as
regras de trânsito.

Discount bombando
A crise econômica iniciada em 2008 tem tornado o preço, novamente, o grande
fator de sucesso no varejo alimentar. No Brasil o crescimento desproporcional
dos “atacarejos” é o melhor exemplo.
No Reino Unido, o tradicionalismo britânico está sendo
alterado pelos alemães Lidl e Aldi, respectivamente
terceira e oitava maiores redes supermercadistas
mundiais. Operam exclusivamente no formato hard
discount (loja de sortimento limitado).
Enquanto a maioria das redes no país perde fatia
de mercado (market share), o Aldi cresceu sua
participação em 20% — de 4,0% para 4,8% —,
e o Lidl cresceu 13% — de 3,1% para 3,5%. Só
para comparar, o líder de mercado, a rede
Tesco, caiu de 29,6 para 29,1. As variações
podem ser pequenas, segundo alguns,
mas para mim são sintomáticas por estar
também acontecendo em outros países.

Hard
discount
português
crescendo
O grupo varejista
português Jeronimo
Martins, que já esteve por
aqui, também quer crescer
com o seu discount. O foco
é a Polônia, onde já operam
2.527 lojas com a bandeira
Biedronka. Até 2017 planejam
abrir 300 lojas com área
média total de 750 m 2 . O
investimento orçado é de 700
milhões de euros
A s s i m , e s p e ra m
chegar, no país, a
vendas anuais de
11 bilhões de euros.
Este montante
representará 66%
dos negócios do
grupo.

Você sabia que...
Ser perseverante é seguir este
ditado: O impossível somente
signiﬁca que você não
encontrou ainda a solução.

Frases a ponderar
Tão antiga e tão atual. “Você não pode usar hoje as práticas de
ontem se quiser estar no mercado amanhã.”
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