
Frase a ponderar...
�Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo

começo, qualquer um pode começar agora
e fazer um novo fim.�

(Chico Xavier)

Você sabia que...
Os refrigeradores mecânicos

foram inventados em 1851 por John
Gorrie, na Flórida, Estados Unidos? E que só

em 1916 as donas de casa puderam comprar
geladeiras elétricas? E sabem por quanto?
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Recente estudo americano compa-
rou os números de visitas anuais a di-
versos formatos de loja, em 2001 e
2004. O quadro abaixo mostra quem
está sendo mais ou menos visitado.

Número de visitas anuais
As dollar stores (lojas de US$ 1) es-

tão crescendo muito em número. Daí
ter crescido o número de visitas anu-
ais. Já nos discounts as visitas diminu-
íram porque muitos deles foram trans-
formados em supercenters. Estes sim,
cresceram proporcionalmente muito
mais e estão tirando visitas dos super-
mercados. Quanto a este formato (aí
está o problema), o melhor caminho e
solução para reverter as perdas (de 75
visitas anuais para 69) é buscar a sua
diferenciação.

Formato 2001 2004
Supermercados 75 69
Supercenters 18 27
Discount stores 23 20
Drogarias 15 15
Lojas de conveniência 15 15
Dollar stores 10 13
Clubes atacadistas 10 11

Pelo bem da história
O carrinho de supermercado foi in-

ventado em 1937 por Sylvan Goldman,
da loja americana Humpty Dumpty. Ob-
servando os hábitos de compra de seus
clientes, percebeu que poderia ofere-
cer um melhor ser-
viço e vender mais
se encontrasse
um meio de ajudá-
los a carregar um
número maior de
itens. O carrinho
solidificou o con-
ceito de varejo em
auto-serviço.

Assista TV no supermercado
Clientes do supermercado Bristol Farms,

sediado em Carson, Califórnia, estão paran-
do na seção de frutas e verduras para as-
sistir televisão. Nela aparecem receitas,
seu preparo passo a passo e os ingredien-
tes necessários.

 A TV está localizada �por acaso� logo acima de um display
onde todos os ingredientes necessários para a receita estão
expostos. E está alavancando as vendas dos itens nela anuncia-
dos. A Bristol Farms programa o conteúdo anunciado de forma
que em nada se pareça com as propagandas tradicionais de
televisão. E, além das vendas, lucra com os fornecedores, que
pagam pelo anúncio de seus produtos dessa forma.

Apesar de a cadeia, com 11 lojas no sul da Califórnia, ter
sido adquirida pela Albertson�s no ano passado, ela continua a
operar sob a bandeira Bristol Farms.

Dollar stores vendendo alimentos
Este formato de loja vende produtos para a família (rou-

pas, alimentos, brinquedos, cosméticos, etc.) e  produtos
para a casa  (utensílios de cozinha, produtos de limpeza,
manutenção, etc.)  com um conceito original bem-definido.
Muitos produtos custam apenas US$ 1,00. Atualmente
acrescentaram uma melhor linha de produtos alimentícios e
estão tendo muito sucesso.

As principais características desse formato são: peque-
na área de vendas, baixo
investimento, custo opera-
cional e preço de venda
muito baixos.

As duas maiores re-
des americanas, que jun-
tas somam 10 mil lojas,
são  a Dollar General e a
Family Dollar.
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