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WHOLE FOODS
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Ela é, talvez, a mais admirada rede
americana de supermercados. Nenhum supermercadista brasileiro
vai aos Estados Unidos sem entrar
em pelo menos uma loja Whole
Foods. Esta é uma estimativa dos
resultados de 2012.
Não são números que qualquer
dono ou acionista adoraria?
Gente... cresceu 15,8% em vendas
e, pasmem, 35,9% em lucro líquido.

Em milhões de dólares
Vendas
Mesmas lojas
Lucro líq.
LL / Vendas
Lucro por ação

SALÁRIOS DE EXECUTIVOS

2011
10.100
342,6
3,4%
1.93

2012
11.700
465,6
4,0 %
2.52

%
15,8
8,7
35,9
30,6

DIA% TAMBÉM INOVA
Já está operando na Espanha o DIA Fresh,
formato com ampla linha de perecíveis e ótima
relação qualidade-preço. É uma loja de conveniência de proximidade com 200 m2 de área de
venda comercializando cerca de 1.000 itens.
A proposta é ser a loja do dia a dia para a compra de perecíveis.

Intermaché orgânico
Como anda seu salário anual?
Compare ele com os salários dos executivos supermercadistas americanos.
Não estão incluídos neles os ganhos extras ou bônus. Os valores são em dólares.
P: cia. pequena (500 milhões a 2 bilhões de dólares
de venda por ano)
M: cia. media (2 bi a 10 bilhões de dólares)
G: cia. grande (mais de 10 bilhões de dólares)
P
M
G
Presidente (CEO)
605.000
850.000
1.750.000
V.P. de Operações
350.000
600.000
750.000
V.P. de Finanças
325.000
450.000
600.000
V.P. de Marketing
315.000
450.000
600.000
V P de T.I.
250.000
325.000
425.000
Dir. de Marketing
190.000
235.000
300.000
dir. de Operações
185.000
225.000
245.000
dir. de Rec..Humanos
155.000
220.000
240.000
dir. de Logística
170.000
210.000
235.000
dir. de Real Estate
165.000
210.000
230.000
dir. de Compras
165.000
200.000
225.000
dir. Distrital
125.000
150.000
160.000
*Títulos de cargos adaptados à nossa nomenclatura **Fonte: SNews 1 out 2012 pg 12

Frases a ponderar
Filosofia do momento para seus colaboradores:
OU SOMA OU SOME

Março 2013

A terceira maior rede francesa planeja crescer, em
vendas de produtos orgânicos de marca própria,
43% em 3 anos. Pretende chegar em 2015 com vendas de 300 milhões de euros, o equivalente a cerca
de 1% de suas vendas. Para tal, além de um esforço
e reforço no seu marketing, lançarão este ano mais
85 novos produtos com preços 30% menores que os
orgânicos nacionais.

Você sabia que...
...O primeiro segredo da vida, para ser feliz,
é viver bem com o que se tem?
E o segundo segredo é ganhar
muito para ter muito.

