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Esses são os departamentos que mais bem “vendem”
sua loja e sua imagem. Veja qual o poder de atração
que cada um deles exerce. A pesquisa foi feita para os
supermercados americanos, pela revista Progressive
Grocer em setembro deste ano.

Na contramão do varejo
Tem se falado muito da grande venda do comércio
varejista “on-line”, com portentosos sites criando
problemas de venda para as lojas físicas, incluindo nelas
os supermercados. Esta é uma tendência irreversível.
A reação das redes supermercadistas tem sido de
também ter uma operação de vendas pela internet.
A maioria das redes grandes e médias já vende “on-line”.
Mas nem todos os negócios estão indo nessa direção. Na
contramão estão alguns nichos, negócios que só existiam
on-line e agora começam a abrir lojas físicas. As últimas
informações vieram da Inglaterra, onde o site Rapha,
especializado em ciclistas, já opera uma loja no centro de
Londres, e nove pontos espalhados pelo mundo. Outro
site inglês, o Boden, vai abrir várias lojas no próximo ano
no Reino Unido. O site Orlebar Brown já tem 5 lojas em
Londres, uma na França e uma nos Estados Unidos.
Bem, a verdade é que em todo o mundo a maioria
das ruas é de mão dupla.
Fonte: The Economist

Frases a ponderar
“Quando você puder
correr, corra...Quando
não puder correr, ande...
Quando não puder
andar, use a bengala...
Mas nunca pare!“
Madre Tereza de Calcutá
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Metro inovando

Buscando maneiras de reduzir as ﬁlas, alguns
supermercados estão utilizando um sistema
em que os clientes saem sem pagar. Bem, não
exatamente.
As mercadorias na loja alemã do Grupo
Metro em Rheinberg, perto de Dusseldorf,
são etiquetadas com chips de identificação
de radiofrequência (RFID) com o preço e
informações do produto que são transmitidos a
um computador através de antena.
Os carrinhos têm um computador com tela
sensível ao toque, conhecido como “Personal
Shopping Assistant”, que permite aos próprios
clientes escanearem os seus produtos.
Assim, a loja sabe quais os produtos que
vendeu e seus preços. E o sistema, autorizado
pelo cliente, permite à loja receber, do banco
cadastrado pelo cliente, o total da compra
efetuada.
O Grupo Metro é o oitavo varejista do mundo
com vendas anuais de 82 bilhões de dólares.
Opera em 32 países com cerca de 2.200 lojas.

