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Cada vez mais, nos Estados Unidos, o e-com-
merce cresce em vendas de alimentos quando 
comparado com os outros formatos de loja. Em 
2015, o crescimento desses especialistas  foi de 
20,9%. As lojas físicas procuram competir in-
vestindo também em suas vendas pela internet.

O melhor formato com vendas assim foi o das 
lojas especializadas em perecíveis com 9,8%, 
enquanto os supermercados cresceram só 1,2%.

Outra rede com sobrenome que nos remete a 
fazenda, produtos frescos, orgânicos, naturais, etc. 

Dois diretores de outra empresa se juntaram e 
abriram esta com tanta “fome” que em dois anos já 
operam 50 lojas em nove estados americanos. Só na 
região de Chicago são atualmente 8 lojas.

Propagam que oferecem  uma  “experiência agra-
dável de compra de produtos naturais, saudáveis e 
orgânicos por preços justos”. 

Duas características me chamaram a atenção. 
Falam que procuram contratar gente inteligente para 
somar e acrescentar, e passam constantemente os 

 Foco em perecíveis continua uma tendencia dominante.
 Muitas lojas usam este apelo e o sobrenome  “fresh market”.
  Ter em linha produtos orgânicos é quase uma obrigação para todos.
 A entrada da rede alemã de sortimento limitado e  hard discount Aldi começa a preocupar os locais.
 O mesmo vale para a Amazon com seus conceitos; Prime, Echo, Fresh e Dash.
 Até o Uber está fazendo entregas de supermercados e restaurantes.
 O e-commerce cresce e muito no país. (veja quadro abaixo)
E o grande recado da convenção do FMI: “Everyone to the table”. Signifi ca um contínuo chamamento para 

que toda a família volte a ter suas refeições em casa, melhorando sua nutrição e o relacionamento familiar.

As demais lojas visitadas: Aldi, Trader Joe’s, Treasure Island, Walmart, 
Whole Foods e Mariano’s para só mencionar os supermercados.

Chicago é uma das mais lindas cidades americanas? É uma 
das mais ricas e com uma excelente qualidade de vida. A área 
metropolitana conta com quase 10 milhões de habitantes. Para 
negócios e lazer é tão procurada que seu aeroporto é o segundo 
mais movimentado do mundo.
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valores da rede a todos, conseguindo que tenham 
orgulho de participar da empresa.

A  loja, externamente, lembra um pouco um  celei-
ro e os perecíveis participam com 65% das vendas.

Dito por um participante: Existem dois tipos de 
esparadrapo: o que não gruda e o que não sai.Frases a ponderar

O crescimento dos demais formatos


