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1o semestre                                   2002                   2001               2002/2001 
                                               US$ 

 
milhões       US$ 

 
milhões              %

Vendas líquidas                           1,5 bi                   1,4 bi                   7,1
Mesmas lojas                                  _                          _                       4,5
Lucro líquido                                 38.9                     34.8                   11,8
% Lucro/Vendas                             2,6                       2,5                       _
Lucro por ação                           38 cents               35 cents                 8,6

Benchmarking
O varejista alemão Metro, 
quinto maior no ranking 
mundial, começou 
o ano muito bem. A 
centralização das compras, 
o investimento em novos 
sistemas tecnológicos e o 
aumento da produtividade 
impactaram positivamente 

seus resultados. 
Neste primeiro semestre, 
cresceu em vendas (7,1%) 
e em lucro (11,8%). O 
lucro por ação também 
cresceu (8,6%). Parece que 
2002 será um excelente 
ano para o gigante alemão. 

Famintos por 
orgânicos

A grande varejista inglesa 
Tesco, nona no ranking 

mundial de 2001, 
aumentou suas vendas 
de produtos orgânicos 

em 30%, em relação ao 
ano anterior. Tornou-se, 
assim, a maior varejista 
de alimentos orgânicos 

do Reino Unido.
Este resultado é uma 

excelente notícia 
para os produtores e 

fornecedores britânicos 
de orgânicos. 

A diretora da Tesco 
Lucy Neville-Rolfe 

afirma que seus clientes 
querem ver cada vez 

mais produtos orgânicos 
nas prateleiras. 

“Os consumidores 
comprarão mais 

orgânicos, se nós 
oferecermos mais 

novidades. Já existem 
cerca de 1.200 itens 
em nossas lojas, com 
preços cada vez mais 

baixos”.
Com vendas anuais 

em orgânicos de 240 
milhões de libras 

esterlinas, pretende, em 
cinco anos, chegar a 

uma venda de 1 bilhão.

O atacadista Supervalu vai 
expandir suas vendas com 
o novo acordo feito com o 
varejista Target Corp.,que 
teve vendas de US$ 42,5 
bilhões em 2001. A Supervalu 
abastecerá inicialmente 75 
lojas Super Target em 15 
Estados americanos. Os 
produtos a serem fornecidos 
são itens de mercearia, carnes, 
frios, congelados e padaria.
Quem não contava com esta 
nova parceria era o Fleming, 
que abastece, atualmente, 20 

lojas Super Target, localizadas 
no Texas, Louisiana e 
Oklahoma. O Fleming ganhou 
este abastecimento no ano 
passado, porque a Supervalu 
abastecia as lojas da rival 
Kmart (hoje não mais).
Analistas estimam que a 
Fleming, ao perder esta 
concorrência, poderá perder 
entre US$ 100 milhões e 
US$ 200 milhões neste 
ano. A Supervalu disse que, 
cordialmente, pretende 
também fornecer mais 400 
itens para as 270 lojas 
Target Stores até o final do 
ano. Não é muita perda 
para o Fleming?

Fleming X Supervalu = Super Target

Você sabia que...
...enquanto os mais importantes 

supermercadistas alemães cresceram 
entre 2% e 4% em 2001 os 

“discounters” tiveram um melhor 
desempenho?

O Grupo Aldi, por exemplo, cresceu 9% 
e o Schwarz, 8,5%

Frase a ponderar
Quando todos pensam igual, é porque 

ninguém está pensando 
(Walter Lippman)
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Albertson´s
O terceiro maior varejista 

americano e oitavo do 
mundo foi fundado em 

1939, por Joe Albertson, 
em Boise, Idaho. Sua 

primeira loja já oferecia 
serviços diferenciados, 

como gôndola de 
não-alimentos, sorvete 
caseiro, pipoca, uma 

máquina de donuts e uma 
pequena padaria. O ideal 

de Joe era fazer de sua 
loja um estabelecimento 
de alta qualidade, bons 

preços e excelente serviço. 
Hoje a rede conta com 
aproximadamente 2.500 

lojas, em 31 Estados, 200 
mil empregados (diretos e 
indiretos) e 19 centros de 
distribuição próprios. A 

Albertson’s fechou o ano 
de 2001 com vendas de 

US$ 38,3 bilhões. 
A filosofia original de 
Joe Albertson se aplica 

até hoje. Dar aos 
consumidores os produtos 

que querem, a preço 
accessível, em lojas limpas 

e com um ótimo serviço 
executado por agradáveis 

funcionários.

Mais lojas hard discount
A cooperativa de supermercados Fair Price (existente 

há mais de 29 anos), em Cingapura, está testando 
um novo formato de loja denominado Food Land, um 

hard discount store tradicional.
O novo conceito “loja de desconto sem requinte” 
é o quarto formato da empresa, que já opera as 

bandeiras Fair Price, Liberty Supermarkets e Cheers 
Convenience Store. A nova rede hard discount 

trabalha com o slogan “Every day low low price”, e 
pretende ter o mesmo sucesso que o formato já tem 

em vários países europeus.

Menu saldável vende mais

Dizem por aí que...
A rede americana 

Albertson´s pretende 
reduzir suas despesas 

em até US$ 500 milhões 
fechar 165 lojas, reduzir 

suas divisões 
de 34 para 11. E tudo 

isso até 2003.

Rumores

A rede americana de 
supermercados Piggy 
Wiggly (foi a primeira em 
auto-serviço nos Estados 
Unidos) lançou uma 
promoção em todas as 
suas lojas, de comidas 
frescas e saudáveis. São 
refeições elaboradas com 
alimentos de baixa caloria, 
como frango, peixe, 
salmão, salada verde, 
suco de tomate, laranjas 
frescas, entre outros. Todos 
os produtos bem como 
os pratos prontos estão 

semanalmente em oferta 
nas lojas. Toda semana 
um novo cardápio é 
elaborado por M.J. Smith, 
autora dos livros 
“All American 
Low-Fat Meals “ 
e “366 Low Fat 
Brand Names 
Recipes in 
Minutes.”
As vendas têm 
mais do que 
justificado 
a criativa 
iniciativa.

Hipermercados X supermercados
Os hipermercados na França estão passando por um 
momento de reflexão. Os supermercados de vizinhança 
estão ganhando mais espaço, tanto lá quanto aqui. Vejam 
os crescimentos de vendas dos últimos anos dos dois 
formatos.
   

                           1999    2000    2001      Acumulado   
                                                                          2002 

Hipermercado      2,8       3,4        1,9             0,7 
Supermercado      3,5       5,5        4,5             3,7


