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Conheça as mais importantes informações numéricas, do ano passado, dos
supermercados americanos, de acordo com a revista Progressive Grocer Research.
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Supermercados por Formato
Total dos Supermercados
Supermercado Convencional
Supercenter
Loja de Sortimento Limitado
Supermercado Natural/Gourmet
Loja Depósito
Military Commissary*
Outros formatos de varejo alimentício

Loja de Conveniência
Quiosque em posto de gasolina
Superette
Clube atacadista
Loja de Conveniência Militar

Número de
Loja
37.716
26.487
4.150
3.242
3.144
523
170
189.487
152.120
22.330
13.070
1.320
674

Porcentagem
Total
100%
70.2
11.0
8.6
8,3
1,4
0.5
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Vendas
(US$ milhões)
638.338
414.794
159.824
16.106
38.372
4.367
4.876
573.083
412.703
n/a
19.974
136.339
4.067

Porcentagem
Total
100%
65,0
25,0
2,5
6,0
0,7
0.8
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

*Supermercados que ﬁcam localizados em áreas militares e atendem seus familiares

Há no país 227.203 lojas de autosserviço
de alimentos com vendas de 1.211 bilhão
de dólares. No segmento supermercado
(dois ou mais check-outs) as vendas foram
de 638 bilhões de dólares em 37.716 lojas.
Vale destacar o forte crescimento do
número de Lojas Gourmet nos últimos
anos (31% sobre 2010), e um bom
crescimento dos Supercenter e Lojas
de Sortimento Limitado (hard discount),

20% e 16% respectivamente.
Para efeito comparativo, o ranking da
Abras informou vendas, no ano passado,
para o segmento supermercado no Brasil
(lojas com dois ou mais check-outs) de
cerca de 100 bilhões de dólares, em
38.646 lojas.
Conheça os índices de eficiência dos
supermercados americanos e sua
variação nos últimos cinco anos
2014
2010
3.060
3.080
10,4
9.6

Área média de vendas (m2)
Número médio de check-outs
Índices mensais de venda (milhares de dólares)
Venda média por loja
1.410
1.297
Venda média por m2
460
408
Venda média por check-out
134.570
135.970
Observe que diminuiu um pouco a área média de venda das lojas e houve crescimento
nas vendas de quase 9%

Investir nos próximos 5 anos
Já que estamos falando dos
supermercados americanos,
uma pesquisa mostrou onde
as redes pretendem investir
nos próximos cinco anos. Os
recursos serão prioritariamente
usados para:
Reformar suas lojas — 29%
Investir em tecnologia — 17%
Construir novas lojas — 14%
E 11% querem melhorar seu
treinamento e o programa
de retenção de funcionários
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Frases a ponderar
“O que destrói
o ser humano?
Política sem
princípios, prazer
sem compromisso,
riqueza sem trabalho,
sabedoria sem
caráter, negócios sem
moral, ciência sem
humanidade
e oração sem
caridade.”
Mahatma Gandhi

