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Benchmarking
Como citamos no What’s Up do mês passado, as vendas 
no varejo no mercado alemão em 2001 tiveram aumento 
de 4,3% sobre o ano anterior, totalizando 194 bilhões 
de euros. Vejam agora como se comportaram os maiores 
varejistas de alimentação. As vendas das cinco maiores 
sobre a venda total de alimentos trouxeram um índice de 
concentração no mercado de 63%.

Novas parcerias, novos horizontes
A holandesa Ahold começou a operar em fevereiro dois 
novos formatos de loja: loja de conveniência e superloja. 
A AH to Go é uma loja de conveniência para postos de 
gasolina. Abre dez ainda este ano. 
A Albert Heijn XL (extralarge) é uma nova 
proposta de supermercado. Uma superloja 
com área de vendas de 4 mil metros 
quadrados, três vezes maior que seu 
supermercado convencional. A nova loja 
dispõe de várias novas seções: uma área de 
diversão infantil, revelação fotográfica, um 
cibercafé e pratos prontos. A empresa tem 
planos para abrir 50 lojas nesse formato 
extralarge.

Você sabia que...
A França é o país que conta com o maior número de 
varejistas alimentares internacionais? São ao todo 14. 
O segundo país é a Polônia, com 13, em terceiro a 

Espanha com 12 e em quarto os Estados Unidos, com 

Frase a ponderar
Os vencedores da década serão aqueles 
que puderem desenvolver uma cultura 

que lhes permita agir rapidamente, 
comunicar-se mais claramente e 
envolver a todos em um esforço 

centrado de atender clientes cada vez 
mais exigentes.

Jack Welch

Pronto para 
comer

Menos tempo na 
cozinha. Esta é a nova 

meta dos europeus. 
Os americanos já 

fazem isso há muito 
tempo. Eles estão 

preocupados em mudar 
sua rotina, diminuindo 

o tempo gasto na 
cozinha. Desde 1996, 
o mercado de comidas 
prontas e pizzas vem 
crescendo. O Reino 

Unido é, disparado, o 
maior mercado. 

Seus consumidores 
chegam a gastar 

anualmente US$ 55 
por pessoa comprando 

pratos prontos. 
O mercado total 
é avaliado em 

US$ 3,2 bilhões. 
A comida pronta não é 
apenas para o solteirão 
que mora sozinho, mas 
também para famílias 

que podem 
seguir 
melhores 
padrões 

              Rede                 Vendas 2001      Participação no 
                                      em euros (bi)         mercado (%) 
         1   Edeka                         21,302                       16,1 
         2   Rewe                         19,684                       14,8 
         3   Aldi                           17,496                       13,2 
         4   Metro                         14,258                       10,8 
         5   Schwarz                     11,042                         8,3 
         6   Tengelmann                 7,414                         5,6 
         7   Spar                             7,201                         5,4 
         8   Lekkerland                   5,971                         4,5 
         9   Schlecker                     4,517                         3,4 
       10   Dohle                          2,448                         1,8 
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Invasão alemã
Os alemães pretendem 

invadir a Europa. 
Longe de ser a terceira 
guerra mundial, o que 
as empresas varejistas 

alemãs querem é servir 
bem este crescente 

mercado. Assim, a Rewe 
dirige suas atividades 

para a Bulgária, Croácia, 
Romênia e Ucrânia. 

A Metro pretende abrir 
lojas nesses mesmos países, 

e também na Rússia.
O Grupo Aldi já estará 
operando na Espanha 

neste ano. Outro grande 
discounter, o Grupo Lidl 
pretende invadir a Escan

dinávia.               

Primeiro do 
mundo

Agora é definitivo. A 
varejista Wal-Mart se 
tornou a primeira do 
mundo em vendas.  

Com faturamento de 
US$ 218 bilhões em 
2001, ficou 13,8% 

acima de 2000. Tirou 
assim o primeiro lugar 
da Exxon Mobil, que 

fechou o ano de 2001 
com vendas de US$ 

212,9 bilhões. 
E não pára por 

aí. Considerada a 
“varejista do século”, 

a empresa já começou 
este ano com 11,3% 

de aumento nas 
vendas no primeiro 

trimestre em relação à 
mesma época do ano 

passado.

Grandes histórias
Foi em 1915 que o ambicioso jovem M.B. Skaggs 
comprou a sua primeira loja de seu pai. Depois de 
11 anos, em 1926, operava 428 lojas Skaggs, em 10 
Estados americanos.  Skaggs quase duplicou suas lo-
jas quando adquiriu 322 unidades da Safeway. Dois 
anos depois, as lojas Safeway estavam com ações na 
Bolsa de Valores de Nova York. Hoje são mais de 
1.650 pontos-de-venda por todo o país e Canadá:  
327 lojas Vons, 114 Dominick’s, 119 Randalls e mais 
21 lojas Carrs no Alaska.

Rumores
Dizem por aí que...

A cadeia de 
supermercados 

Champion pretende 
investir pelo menos 

US$ 85 milhões 
na abertura de 75 
supermercados na 
Espanha até 2004.

Mais saudável
Uma pesquisa feita pelo Food Marketing Institute (FMI) 
revela que o consumidor americano tem consciência 
de sua má alimentação. Muitos admitem que precisam 
fazer uma reeducação alimentar.  Seis em cada dez 
consumidores acreditam que podem diminuir o risco de 
algumas doenças comendo alimentos mais saudáveis, 
produtos que tenham mais vitaminas, produtos orgânicos 
e suplementos alimentares.   

Só tem lugar 
para as grandes
Um estudo da Ernst & 
Young analisou a opinião 
de 220 executivos de 
19 países. Acreditam que 
em menos de uma década:
• As lojas serão maiores
• Os consumidores 
terão mais poder
• Dez grandes empresas 
dominarão o mundo 
varejista, entre elas: 
Wal-Mart, Tesco, 
Carrefour, Safeway, Delhai-
ze e Ahold.


