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Você sabia que...
A primeira loja da  francesa  Carrefour  no 

continente americano foi inaugurada em 1975, 
aqui no Brasil?  Hoje já está em mais quatro 
países: Argentina desde 1982, México desde 

1994, Colômbia e Chile desde 1998.

Frases a ponderar

Por Antonio Carlos Ascar - e-mail: ascar@attglobal.net

1o Semestre                                  2001                   2000               2001/2000 
                                               US$ 

 
milhões       US$ 

 
milhões              %

Vendas                                        34.100                 31.600                  8,0
Mesmas lojas                                                                                        4,0
Lucro líquido                                  602                     631                     -4,6
% Lucro/Vendas                             1,7                       2,0
Lucro por ano                                1,29                     1,35                    -4,4

Benchmarking  
“Clubes” com problemas?
A Costco, o primeiro clube 
atacadista americano, foi 
fundado com o nome de 
Price,  em 1976. 
Opera hoje 383 lojas, 
sendo 282 nos Estados 
Unidos e em Porto Rico, 
60 lojas no Canadá, 11 no 
Reino Unido, 3 em Taiwan,  
5 na  Coréia, 2 no Japão e 
20 no México. Seu número 
de associados é de 17,1 
milhões, empregando 
quase 160 mil funcionários  
pelo  mundo.
Esta grande empresa 

amargou em 2001 queda 
de lucro, apesar de as 
vendas terem tido um 
crescimento nominal 
de 8%. O lucro caiu de 
US$ 631 milhões para 
US$ 602 milhões. Ainda 
assim, é muito dinheiro, 
isto é, de 2%  para 1,7% 
sobre vendas.

A empresa informa que 
está bem, especialmente 
nos Estados Unidos, e que 
o pequeno decréscimo 
no lucro tem muito a ver 
com a reorganização que 
está sendo feita  em sua 
operação no Canadá. 

Quanto mais, melhor 
A rede belga Delhaize, operando nos Estados 
Unidos as redes Food Lion e Kash & Karry, 
anunciou que vai acelerar a expansão das 
lojas Kash n´Karry na Flórida, até 2003.
Mike Byars, chefe de operações em Tampa, 
sua sede, disse que a companhia espera 
crescer para o sul do Estado, espalhando 
lojas desde Tampa até Fort Myers e Naples.

Mais máquinas a caminho
Como citamos no What´s Up de 
novembro passado, as máquinas de  “self-
service check-out”  estão conquistando 
cada vez mais  consumidores e lojistas. A 
Sainsbury, 
16ª supermercadista no ranking mundial, 
fez um teste piloto  nas suas lojas e 
pretende instalar as máquinas  de 
auto-atendimento em todas as outras 
lojas. Outras redes, como a Shaws, 
anunciaram que também estão com  
planos de instalar as máquinas ainda este 
ano.  Vem mais tecnologia por aí.

“Se o problema tem solução, não esquente 
a cabeça, porque tem 

solução. Se o problema não tem  solução, 
não esquente a cabeça, porque 

não tem solução”.
(Provérbio chinês)

“Que este provérbio chinês oriente todo o 
seu ano novo“ 

RUMORES 
 Dizem por aí que... a  rede japonesa 
Ito–Yokado (14ª no ranking mundial)  
já esta no Brasil. Você está sabendo de 
alguma coisa?
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Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição 
Hoje, Progressive Grocer, America Economia, 
Supermarket Business, Food Chain Asia, Speaks

Casino na 
Argentina
Em vista do sucesso de sua 
operação na Argentina com 
11 hipermercados Libertad, 
a rede francesa Casino 
resolveu experimentar 
outras bandeiras no  
país. Abriu duas lojas 
de desconto da sua 
bem-sucedida insígnia 
Leader Price. Aí as coisas 
emperraram. As vendas 
não vêm correspondendo 
às expectativas, mas 
a companhia resolveu 
esperar até este primeiro 
semestre para decidir sobre 
o futuro de  sua operação.

Casino acima da média
Os resultados de vendas acumulados até agosto de 2001, 
das diversas bandeiras de varejo da francesa Casino, se 
mostraram muito promissores. O hipermercado Geant 
cresceu em vendas 5,2%, contra 2,6% da média do 
segmento de hipermercados. 
As redes de supermercados tiveram o seguinte 
crescimento: 

     Supermercado Leader Price                10,4% 
     Supermercado Casino                           7,3% 
     Supermercado Monoprix                     5,5% 
     Supermercado Franprix                        3,3% 
     Média do mercado                              5,4% 

Comparando com a média do  mercado de 5,4%, só a 
rede Franprix está destoando. 

Verticalizar é bom?
A rede francesa de supermercados independentes 
Intermarché vai  investir US$ 47,4 milhões (53,3 milhões 
de euros) na construção de 14 novos barcos de pesca.  
Este é um bom negócio para as lojas associadas, pois 
hoje seus 40 barcos pescam anualmente 33 mil toneladas 
de peixe, totalmente comercializados na rede.

10 razões para 
comprar produtos orgânicos ...
 1. Protegem as futuras gerações. 
 2. Previnem a erosão dos solos.  
 3. Protegem a qualidade da água.  
 4. Mantêm os produtos  químicos fora do seu prato.  
 5. Protegem a saúde do trabalhador no campo.  
 6. Economizam energia.  
 7. Ajudam pequenos agricultores.
 8. Apóiam uma economia real.   
 9. Promovem a biodiversidade.   
10. Melhoram o sabor e a nutrição dos alimentos.

Presente de 
plástico
Um presente prático, 
econômico e reciclável.  
Você ganha um cartão 
de compras da sua loja 
preferida, que também 
pode ser usado para 
fazer ligações telefônicas. 
Quando o crédito acabar, 
é só recarregar.  A parceria 
é de um dos grandes 
varejistas americanos com 
a RAC Gift and Phone 
Card, a maior empresa 
de cartões dos Estados 
Unidos. A parceria loja-
cartão proporciona mais 
um elo de fidelização com 
o cliente.  (A venda  de 
cartão de crédito 
cresce de 11% a 15% 
por ano nos EUA). 


