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Benchmarking
As 10 maiores redes europeias

Cresça como der, mas cresça

Para conhecimento, análise e comparação com nossos números, realidade e tendências. Informação resumida e livre.
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O que chama a atenção nas dez maiores redes
europeias de alimentação é que nove têm sede ou na
França ou na Alemanha. Juntas venderam (nos países
onde operam) 748 bilhões de dólares, quase 10% das
vendas supermercadista do mundo. As duas únicas que
operam no Brasil são o Carrefour e o Casino.
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Para as redes americanas de supermercados que,
como proposta de sobrevivência, estão sempre procurando crescer, o momento tem sido bom, desde que
elas sejam mais ﬂexíveis nas suas exigências quanto aos
imóveis que vão usar para abrir novas lojas.
Se voltarmos 20 anos, a maioria das novas lojas
era construída exatamente como queriam os donos
das redes, ou como especiﬁcavam seus departamentos
operacionais e comerciais.
Havia uma profunda pesquisa de mercado para
selecionar região, bairro, rua e o imóvel. Aí os projetos
eram desenvolvidos e as lojas construídas e equipadas.
Hoje, mais da metade das novas lojas, nos Estados
Unidos, tem surgido através de imóveis já existentes e
adaptados para as suas necessidades e interesses.
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Entenda a expressão
“Marca Barbante”
No século 19 e começo do século 20
as cervejas vendidas no Brasil
eram todas importadas.
Começaram então a surgir,
no País, algumas
cervejas artesanais com
um alto grau de fermentação e,
portanto, muita pressão
na rolha. Eram vendidas,
com uma corda amarrando
a rolha para que esta não
saltasse da garrafa. Como não
eram saborosas, o termo
“Marca Barbante” começou a ser
usado para designar produtos de qualidade
inferior. O termo foi muito usado até os anos 60.

Frases a ponderar
“Um dia sem risadas
é um dia desperdiçado.”
C. Chaplin.
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O grande ensinamento da convenção da NRF Big
Show ocorrida em Nova York em janeiro deste ano foi
que o mundo digital (e-commerce) e o físico (loja), longe
de serem competidores, estão e estarão cada vez mais
ligados e integrados.
A incessante busca de todos os canais de venda continuará a ser “oferecer conveniência” e assim satisfazer
seus consumidores.
Em tempo: é bom também ter preços competitivos.

Você sabia que...
... Albert Einstein não
conseguia nunca
se lembrar do
próprio
número de telefone?
Portanto, não ﬁque
preocupado com
sua memória.

