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Você já sabia disto, mas...
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A rede americana Walmart, segundo a revista Fortune
500 é, de novo, a maior companhia do mundo. É a primeira
em vendas e a oitava em lucro e em valor de mercado.
Opera em 27 países com 11 mil lojas, 2,2 milhões de
funcionários e vendas anuais de 485,6 bilhões de dólares.
Se fosse um país, suas vendas a ranqueariam em
28o lugar, logo atrás da Noruega e à frente da Áustria.
Completam a lista das 10 maiores: General Motors,
Phillips 66, General Electric, Ford e CVS.
Conheça as cinco maiores companhias ranqueadas
neste ano.

Companhias

Walmart
Exxon
Chevron
Berkshire
Apple
Total

Atividade
principal
varejo
petróleo
petróleo
seguros
computadores
Fortune 500

Vendas
ano

Lucro
líquido

Valor de
mercado

US$ bilhões

US$ bilhões

US$ bilhões

485,6
382,6
203,8
194,6
182,8
12.500,0

16,4
32,5
19,9
19,8
39,5
945,0

265,3
365,5
197,4
357,3
724,8
17.000,0

Hiper se reinventando
O formato hipermercado na Europa já
está se reinventando. O mesmo começou a
acontecer no Brasil. Sugiro conhecerem a
experiência de modernização no Extra da
Av. Ricardo Jafet, em São Paulo. Loja clara,
corredores amplos não congestionados
com displays, gôndolas baixas, só 40 mil
SKUs, bem focada em perecíveis, novo
layout, Extra Ofertas na entrada, etc.
O Carrefour na mesma rua se reinventou
há mais tempo. Usa principalmente o conceito de “store within store” (loja dentro de
loja), com corredores não congestionados
e uma entrada de loja com muitas ofertas e
barganhas, que chamam de “Oportunidades”,
semelhante às Lojas Depósito americanas.
Das duas, essa última me pareceu mais
aconchegante, e menos hipermercado como
o conhecemos. Estão querendo ser Hiper de
Vizinhança. (existe isso?)

Pelo bem da história
O c h o co l a te j á e ra co n h e c i d o p e l a
civilização Maia, no México, muito antes
da chegada dos colonizadores espanhóis,
no século 15. Durante o império Asteca era
inclusive usado como moeda de troca para
pagar tributos.

Frases a ponderar
“Os brasileiros anseiam por ter um governo a
serviço do povo, e não mais um povo a serviço
do governo” Roberto Troster
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Você sabia que...
...Perguntaram ao Dalai Lama:
O que mais te surpreende na humanidade?
“Os homens... Porque perdem a saúde
para juntar dinheiro, depois perdem
dinheiro para recuperar a saúde. E por
pensarem ansiosos sobre o futuro,
esquecem do presente de tal forma que
acabam por não viver nem o presente
nem o futuro. E vivem como se nunca
fossem morrer... e morrem como
se nunca tivessem vivido.”

