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Você sabia que...
Enquanto na China as lojas de departamentos perderam 

vendas no ano passado, os supermercados cresceram 
mais de 50%? No entanto, ainda representam só 20% 

das vendas de alimentos no país.

Frase a ponderar

Por Antonio Carlos Ascar - e-mail: aascar@uol.com.br

Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição 
Hoje, Progressive Grocer, America Economia, 
Supermarket Business, Food Chain Asia, Speaks

“Embora a inovação seja algo arriscado, 
a falta de inovação pode ser fatal.”

(Philip Kotler)

Benchmarking 
Aqui estão os dez maiores varejistas mundiais de 
alimentos e não-alimentos, suas vendas (só de varejo) em 
2000 e seu lucro líquido.
Compare com seus números e ...  fique com muita raiva.

                                   
País de             Formato        Vendas US$

       Lucro           Lucro
               Rede              origem            dominante         bilhões      líquido US$     líquido/  
                                                                                                             milhões      Vendas%
   1    Wal-Mart           USA            Discount          191,3          6.295            3,3 
   2    Carrefour         França             Hiper             59,7             967             1,6 
   3      Kroger             USA              Super             49,0             877             1,8 
   4  Home depot         USA            Bricolage          45,7           2.581            5,6 
   5       Metro         Alemanha    Cash & Carry       42,4             388             0,9 
   6       Ahold           Holanda           Super             41,5           1.034            2,5 
   7       Kmart              USA            Discount           37,0           (244)           (0,7) 
   8  Albertson´s         USA              Super             36,7             765             2,1 
   9       Sears              USA          L. Depósito         36,5           1.343            3,7 
 10       Target              USA            Discount           36,3           1.264            3,5 

                                                         

10 razões para 
comprar produtos 

orgânicos...
1. Proteger as futuras gerações. 
2. Previnir a erosão dos solos.  
3. Proteger a qualidade da 
água.  
4. Manter os produtos 
químicos fora do seu prato.  
5. Proteger a saúde do 
trabalhador no campo.  
6. Economizar energia.  
7. Ajudar os pequenos 
agricultores.
8. Apoiar uma economia real.   
9. Promover a biodiversidade.   
10. Melhorar o sabor e a 

Polônia, novo 
“eldorado” para 
o discount
País com uma superfície 
de 312.677 quilômetros 
quadrados, uma população 
de 38 milhões de 
habitantes e uma renda 
per capita de US$ 4.050, 
a Polônia parece ser o 
novo “eldorado” para os 
estrangeiros  que operam 
soft discount.
O português Jerónimo 
Martins lá opera 585 lojas  
Biedronka com, em média, 
800 metros quadrados 
de área de vendas e 5 
hipermercados de desconto 
com 4.500 metros 
quadrados.
O grupo alemão 
Tengelmann opera 120 
lojas de desconto de 650 
metros quadrados de área 
de vendas.
O holandês Ahold-Allkauf 
opera 90 lojas no 
sul do país.
O francês Casino, há dois 
anos no país, opera 63 
lojas Leader Price de 800 
metros quadrados de área 
de vendas e pretende abrir 
mais 250 até 2005.
O alemão Lider está 
operando neste primeiro 
semestre 12 lojas de 
desconto no país.

Fonte: Deloitte & Touche

Casino na Argenti-
na
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 
ensígnia Leader Price. Aí as 
coisas emperraram. As vendas 
não vêm correspondendo às 
expectativas, mas a companhia 
resolveu esperar até este 
primeiro semestre para decidir 
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Alguns supermercados 
da Inglaterra irão testar, 

brevemente, uma 
nova tecnologia, na 

qual os consumidores 
supermercadistas 

pagarão as suas compras 
com as suas impressões 

digitais, em vez de 
dinheiro ou cartão de 

crédito. O novo sistema 
de débito automático 

liga a caixa registradora 
com a conta corrente 
do cliente. Este coloca 
seus dedos no sensor, 

digita sua senha e 
é automaticamente 
debitado no banco. 
Se for aprovado, o 
sistema poderá ser 
instalado, também 
em aeroportos, na 

verificação de vistos 
dos passaportes, 
entre outros. Esta 
tecnologia parece 

ser inevitavelmente a 
melhor do mundo, no 

momento.

Impressões 
digitais também 
pagam as contas

Agora a estratégia é 
outra. Após investir 
agressivamente nos 
últimos anos, em novas 
aquisições, a empresa 
Kroger resolveu mudar a 
sua estratégia. Segundo 
o diretor executivo, 
Joshep Pichler, a meta é 
crescer em vendas com 
o seu atual ativo.
Para isso, algumas 
mudanças serão 
necessárias, tais como:
•Adicionar mais de 
100 itens nas lojas com 
a sua bandeira
• Crescer a participação de 

não-alimentos nas lojas
• Implantar 
aproximadamente 
200 departamentos 
de alimentos naturais
• Realizar o seu objetivo 
de proporcionar one-stop 
shopping, adicionando 
50 postos de gasolina 
nas lojas
• E, como se não bastasse 
para este ano, ainda abrirá 
120 lojas e reformará 180.
Segundo Pichler, esta 
variedade de novos 
projetos fará com que a 
Kroger facilmente atinja o 
seu objetivo.  

E complementa: 
“Há incríveis 
oportunidades dentro 
das próprias lojas”. 
Lembro que a 
Kroger é a segunda 
rede americana e a 
terceira rede varejista 
mundial, com vendas 
de US$ 50,7 bilhões 
em 2001, operando 
em 31 Estados, com 
2.392 lojas.

Crescendo naturalmente

Todos caminham na mesma 
direção.
Kmart anuncia um novo 
formato de loja que 
chama de “In-The-Box” 
supercenter, operando 10 
unidades. O seu sucesso já 
fez a rede programar mais 
20 lojas para este ano. É 
uma variação do Super 
Kmart (que usa 30% da 
área de vendas de 12 mil 
metros quadrados² para 

alimentação) operando 
em alimentação 50% de 
uma área de 9 mil metros 
quadrados. É ou não é 
o hipermercado modelo 
americano se aproximando 
do modelo francês?
Transformar uma loja 
discount tradicional 
em supercenter exige 
ampliações da área 
de vendas e, portanto, 
altos investimentos. 

Já transformá-la em 
formato “In-The-Box” 
mantém a mesma área 
e o investimento é 
menor: cerca de US$ 5 
milhões, basicamente em 
equipamentos novos para a 
alimentação e refrigeração 
e uma melhoria na parte 
elétrica.
É unir o útil ao agradável.

“In-The-Box” supercenter


