Benchmarking

Quer um emprego no varejo?

Padaria

Enquanto o desemprego é um tema amplamente debatido pelos altos índices no Brasil, cerca de 97 mil empregos serão criados no varejo americano nesta década. É o que afirma o Bureau
Labor Statistics.

Se você está em dúvida sobre colocar ou não uma padaria
em sua loja, aqui está uma visão geral desse setor no mercado
americano em 2003.
Veja, analise e decida.

Participação nas vendas

Venda total das padarias
dos supermercados

Produtos
%
Pães
28,1
Bolos
27,4
Doughnuts
13,8
Muffins e croissants 8,2
Biscoitos
7,5
Tortas
7,2
Roscas doces
4,8
Outros
3,0

Ano
Vendas
US$ milhões)
2003
8.900
2002
8.820
2001
8.600
2000
8.250

Algumas informações sobre os departamentos de
padaria dos EUA no ano passado:
Tamanho médio do departamento
Margem bruta sobre vendas
Venda média por cliente
Venda média mensal por loja

Veja o quadro abaixo:
Função
Estoque/Suprimentos
Caixas/Fiscais
Repositores
Compradores
Supervisores
Total

2000

2010

52.060
60.900
13.890
16.250
13.100
13.850
10.100
9.400
5.750
6.800
949.000 1.046.000

Crescimento
8.840
2.360
750
-700
1.050
97.000

%
17,0
16,9
5,8
-6,9
18,2
10,2

A maioria destas vagas serão ocupadas por imigrantes, de acordo com o estudo. Se as coisas estiverem difíceis por aqui, que
tal se candidatar?

150 m2
53,0%
US$ 2,95
US$ 29.950

Albertson’s não aceita ser no 3
A varejista americana Albertson’s decidiu não mais operar em
mercados nos quais não seja número 1 ou 2. E vai começar por
deixar New Orleans, onde está atrás da Wal-Mart e da Winn-Dixie.
Está concluindo a venda de quatro lojas para a A&P e já negocia com outro grupo as últimas três lojas que restaram na região.
Segundo a Albertson’s, New Orleans foi eleita a primeira cidade a ser deixada porque tem custos de operação muito altos,
poucas lojas e pouca venda.

Melhor que o esperado
A Wal-Mart está superando as expectativas. Pretende abrir 240 novos
supercenters para se somarem aos 1.471
já existentes. E atenção: até o fim de 2004.
No momento, o foco são mesmo os
supercenters, que têm gerado retornos financeiros mais rápidos. Porém, dentro de
cinco anos a Wal-Mart pretende mudar a
estratégia e investir agressivamente em lojas de vizinhança.

Frase a ponderar...
“Nada termina até o momento em que
se deixa de tentar”
(autor desconhecido)
Por Antonio Carlos Ascar – Visite nosso site:
www.ascarassociados.com.br
e-mail: aascar@uol.com.br
Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição Hoje, Progressive Grocer,
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Você sabia que...
O pão servia para pagar salários no
Egito Antigo? Na época, um dia de
trabalho valia três pães. Vale lembrar que
ele é um dos alimentos mais consumidos
pela humanidade e também um dos mais
antigos, tendo surgido na Pré-História.

