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Você sabia 
que...

As vendas nas “Delis” 
(frios, laticínios e pratos 

prontos) nos Estados 
Unidos vêm crescendo 

nos últimos anos?
Em 2001 cresceram 

4,6%, chegando a  US$ 
13 bilhões.

1o semestre                                   2002                   2001               2002/2001 
                                               US$ 

 
milhões       US$ 

 
milhões              %

Vendas líquidas                           2.100                  1.700                  23,5
Mesmas lojas                                      _                         _                  10,0
Lucro líquido                                  62,4                    58,4                    6,8
% Lucro/Vendas                               3,0                      3,4                        _
Lucro por ação                               1,04                    1,05                   -1,0

Benchmarking
A rede americana Whole Foods, especializada 
em produtos orgânicos e naturais, está para 
encerrar o ano com excelentes resultados.
Um bom lucro acompanhado de um excelente 
crescimento nas vendas (23,5%).
No entanto, sua expansão tem sido lenta, causada, 
segundo analistas, por uma excessiva preocupação 

perfeccionista. O que 
não é mal.
Quem já visitou alguma loja 
Whole Foods e está vendo 
esses números, não tem 
dúvidas que lojas bem-feitas 
e bem-operadas trazem 
venda e rentabilidade.

Varejo especializado

Perfil: grandes 
empresas
Na rede francesa Auchan 
as 
palavras-chaves são: 
desconto, chance, 
qualidade, serviço e 
inovação. 
Sua primeira loja foi 
aberta em 1961, na 
cidade de Roubaix. 
A loja vendia apenas 
roupa e uísque. Após 
40 anos, a empresa 
opera em 14 países, tem 
295 hipermercados, 591 
supermercados e mais 
de 145 mil funcionários. 
Todas as lojas da 
Auchan têm que se 
adaptar às necessidades 
locais e oferecer a maior 
variedade de produtos 
para aquela região.
No mundo inteiro o 
compromisso é sempre 
o mesmo: oferecer 
os melhores preços 
possíveis. 
Este é o grande desafio 
da rede. E que desafio, 
hem?!!!

Para poder competir com as lojas de departamento, 
e os grandes “discounters” americanos, o mercado 
tem desenvolvido lojas especializadas.
Algumas cresceram como franquia e se tornaram 
varejistas poderosíssimas.
As redes podem ser de pequenas lojas de sapatos, 
lojas médias de material para escritório ou 
confecção e grandes lojas de brinquedos ou de 
eletrônicos. Conheçam aqui as cinco 
maiores redes especializadas e seus números.
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Disco é 100% Ahold
A Ahold, terceira maior rede mundial, 
com sede na Holanda, acaba de adquirir 
da Velox Retail o controle total da rede 
Disco. Essa rede sul-americana opera 
350 supermercados na Argentina, Chile, Peru 
e Paraguai. 
No Brasil, a Ahold é a proprietária da 
rede Bompreço, a quarta no ranking 
nacional, e da G.Barbosa, a nona.

Mulheres em alta
As mulheres estão alcançando cada vez mais os cargos 
executivos nas grandes empresas. Algumas estão marcando 
forte presença nas redes supermercadistas.
Carole Friedman Bitter foi a primeira mulher a trabalhar 
como gerente de uma loja de varejo, na Stop & Shop. 
Trinta anos depois, ela faz parte do quadro da diretoria do 
Food Marketing Institute (FMI). Além de ser presidente da 
rede Friedman´s .
E por que essas empresas estão modificando o seu perfil? 
O fato é que as mulheres são as maiores consumidoras. 
“São elas que vão às compras, são elas que sabem o que 
falta na casa, o que comprar, quando comprar e, às vezes, 
até qual é o melhor preço”, afirma Elizabeth Culligan, 
presidente da rede A&P. 
Elizabeth admite que ser mulher ajudou a entender o que 
“as mulheres” (suas consumidoras) querem comprar. 
Essas mulheres “empresárias” já fazem parte de redes 
como Coppell, A&P, Friedman´s Supermarket, Knowlan 
Super Markets, Safeway, entre outras.

Compras em casa
O supermercado Vons, 
subsidiário da Safeway, 
que é a segunda maior 
varejista no ranking 
americano, acaba de entrar 
no mercado on-line. 
O novo site (www.vons.com) 
vai servir inicialmente 
cerca de 2,3 milhões de 
pessoas em 24 municípios, 
incluindo o grande mercado 
de San Diego.
O serviço tem como parceira 
a Grocery Works, para as 
entregas. Para conquistar 
os consumidores de San 
Diego, será oferecido um 
desconto de mais de 50% 
na taxa de entrega.
No site, após o recebimento 
da mercadoria, o consumidor 
pode fazer observações sobre 
a qualidade do produto, 
elogios, críticas sobre os 
alimentos e principalmente as 
frutas, verduras e legumes.
A Safeway entrou no mercado 
on-line em janeiro de 2002, 
operando primeiramente em 
Portland Ore, e em março em 
São Francisco e Sacramento. 
A meta é expandir para 
Orange County, 
West Los Angeles, San 
Fernando Valley e San 
Bernardino County.

Orgânico com certificado
No fim deste ano os produtos orgânicos nos Estados Unidos 
já terão um selo (USDA-Original) no seu rótulo, dado pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 
para caracterizá-los como Orgânicos.
• Para tal, só produtos com mais de 95% de componentes 
orgânicos receberão tal selo. 
• Os produtos entre 70 e 95% de componentes 
só poderão ter na sua embalagem “Produzido com 
ingredientes orgânicos”. 
• Abaixo de 70% não podem nem ter essa citação nem o 
selo comprovador. O mercado de orgânicos poderá crescer 
mais rapidamente, pois agora haverá muito mais confiança 
dos consumidores nesses produtos.

Cuidado: Frases sem pon-
A Magda, do programa “Sai de Baixo”,  
em visita ao nosso escritório nos deixou 
essas preciosidades:
• “Isso tudo é devido ao raios 
ultraviolentos que recebemos todo dia.”  
• “Tudo isso colaborou com a extinção 
do microleão dourado.” 
• “Eu concordo em gênero e número 
igual.” 
“Vamos deixar de sermos egoístas e 
pensarmos um pouco mais em nós 


