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Benchmarking

Salários de executivos
Como anda seu salario anual?
Compare-o com os ganhos dos executivos dos supermercados americanos.
Os valores estão em dólares e não incluem bônus ou ganhos extras. Esta é uma pesquisa anual
feita pela revista americana SNews. Os nomes dos cargos foram adaptados à nossa realidade.
P: Empresa Pequena (500 milhões a 2 bilhões de dólares de venda ano)
M: Empresa Media (2 bilhões a 10 bilhões de dólares)
G: Empresa Grande (mais de 10 bilhões de dólares)
Presidente (CEO)
VP de Operações
VP de Finanças
VP de Marketing
VP de TI
Dir. de Marketing
Dir. de Operações
Dir. de Compras

P
600.000
365.000
340.000
335.000
270.000
210.000
210.000
270.000

M
845.000
615.000
470.000
465.000
350.000
255.000
245.000
295.000

G
1.500.000
770.000
615.000
620.000
450.000
300.000
265.000
365.000
Fonte: SNews 3/11/2014

Comparando com o ano anterior, o único que decresceu foi o salário do presidente.
Os maiores crescimentos foram dos executivos de Operações, Compras e de TI
O crescimento deste último, tecnologia da informação, está muito ligado à crescente
importância da informatização, pois as vendas on-line estão se tornando cada vez
mais importantes no varejo alimentício.

Para conhecimento, análise e comparação com nossos números, realidade e tendências. Informação resumida e livre.
Fontes: Revistas LSA, Supermarket News, Distribuição Hoje, Progressive Grocer, Elsevier, Chain Store Guide, Food Chain Ásia, Speaks, Asian Retail Trade

Uma olhadinha no futuro
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Como será a nova geração de supermercados?
Como eles serão desenvolvidos para se manterem na liderança da venda de alimentos?
Bem, essa nova geração terá de responder às muitas mudanças que ocorrem em nossa
economia, nossa sociedade, hábitos, desejos e necessidades dos consumidores.
Como e quando essa geração surgirá eu ainda não sei, porém, sei que ela terá de ter
essas características:
l Responder à necessidade dos consumidores por mais refeição e menos ingrediente.
l Facilitar a busca do cliente por um produto
l Reduzir sua linha de produtos com boa variedade mas menor sortimento
l Ser menor, mais próxima e com um serviço muito mais rápido.
l A conexão com os clientes será mais digital antes durante ou depois da compra
l Poder operar e controlar estoques tanto na loja quanto
em outro local, minimizando a área total necessária da loja.
l Sua linha de produtos deverá satisfazer às necessidades diárias das pessoas.
l Ser menos impessoal e ter um toque mais humanizado
e amigável na relação com os clientes.
l E não se esquecer de ter preços justos e honestos
Faltou algo?
Acho que vocês podem acrescentar outras características necessárias, mas sejam rápidos
nos seus estudos. Os consumidores hoje compram em várias lojas e muito pela internet.
Isso já está trazendo uma forte pressão nas vendas das atuais lojas. Assim, agora é o
momento de planejar sua próxima geração de loja ou correr o risco de ﬁcar para trás.

Frases a ponderar
Tão antiga, tão atual. “Os políticos e as fraldas devem ser trocados
frequentemente e pela mesma razão.” (Eça de Queiróz)
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