
Au revoir,Carrefour?
Com erros estratégicos no Brasil, retirada no México e consumo em baixa na Argentina,

a rede francesa do varejo se reposiciona para voltar a lucrar na região. Não será fácil

Gustavo Stok
Buenos Aires

A s luzes se apagaram. Todas, exceto
uma: a que iluminava o francês Eric
Legros. Como se fosse um experien-
te mestre de cerimônias, o presiden-

te do Carrefour Argentina deixou aumentar
o suspense antes de anunciar por que havia
convocado a imprensa. Logo depois de deta-
lhar como sua rede havia conseguido driblar
as desventuras da crise, Legros anunciou in-
vestimentos de US$ 85,3 milhões na Argen-
tina nos próximos três anos, mais do que o
dobro do investido entre 2002 e 2004. De-
pois disso, apresentou a nova campanha pu-
blicitária do Carrefour Argentina, com refe-
rência a novos tempos. No filme, professo-
res e alunos, aposentados e jovens universi-
tários, operários e profissionais liberais repe-
tiam uma só palavra: melhor.

O comercial, lançado em março em Bu-
enos Aires, não mente. Não há dúvidas de
que a operação da rede francesa na Argenti-
na se recuperou em relação ao pior momento
de crise e a queda do consumo. "Com a re-
forma de nossas lojas e novos produtos, a
meta é aumentar as vendas em 15% este ano
em comparação a 2004", diz Legros. O pro-
blema para o segundo grupo mundial em
distribuição do mundo — depois do Wal-
Mart — é que o otimismo que se respira em
Buenos Aires não é regra, mas exceção: o
Carrefour está longe de repetir a campanha
em seus principais mercados.

A rede está sofrendo uma crise global
cujo epicentro está na França, onde ainda
concentra 49,2% de suas vendas mundiais
e 60,8% de seus lucros operacionais, de
acordo com dados de 2004. O Carrefour
está enfrentando no país o avanço de seu
rival Leclerc e, fundamentalmente, o surgi-
mento de lojas de descontos como as ale-
mãs Aldi e Lidl, redes que vendem somente
marcas próprias com preços até 40% mais
baixos que o dos distribuidores tradicio-
nais. Para enfrentá-los, o Carrefour reduziu
seus preços por valor de 300 milhões de
euros no ano passado. Mas a tesourada não
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foi suficiente: sua cota de mercado dimi-
nuiu no País de 13,5%, em 2003, para
13,3%, em 2004. E, ainda pior, as reduções
tiveram impacto no lucro líquido do grupo,
que caiu no ano passado para 1,38 bilhões
de euros, 14,3% menos que em 2003.

Com o freio na França e especulações so-
bre a possibilidade de a rede ser alvo de uma
aquisição da Wal-Mart — cuja capitalização
de mercado é quase sete vezes maior — os
acionistas intervieram no assunto. Em feve-
reiro, pediram a demissão do presidente exe-
cutivo Daniel Bernard, depois de 13 anos de
gestão. Em seu lugar, ficou uma estrutura
dupla formada pelo espanhol José Luis
Durán, na direção, e pelo belga Luc Vande-
velde, que presidirá o conselho de vigilância,
órgão não-executivo mas com poder de deci-
são para grandes medidas estratégicas.

A crise e os efeitos das mudanças já são
sentidos na América Latina, onde o gru-
po faturou 4,72 bilhões de euros em
2004, referentes a 6,5% de suas
vendas globais. A nova admi-
nistração adiantou que privile-
giará a recuperação da rede na
França e que não hesitará em re-
tirar-se dos mercados nos quais
não é líder. Essa mudança de
rumo precipitou a saída do Car-
refour do México, onde a rede
estava muito longe do Wal-
Mart e atrás de Sorina, Gi-
gante e da Comercial Me-
xicana. Em março, o
Carrefour vendeu por
435 milhões de euros
— cerca de US$ 584
milhões, equivalen-
tes a 82% de suas
vendas mexicanas durante
2004 —, seus 29 supermercados
da rede local Chedraui. Essa retirada,
juntamente à venda por 82 milhões de euros
de seus oito hipermercados no Japão para o
grupo local Aeon, constitui o primeiro passo
do longo caminho para desfazer-se de inves-
timentos da ordem de l bilhão de euros, anun-
ciado na última assembléia de acionistas.



mos anos. O Carrefour entrou em uma mon-
tanha russa em 1999, quando comprou mais
de 120 lojas, que passaram a operar sob a
marca Champion. O objetivo era manter sua
participação de mercado frente à chegada de
novos concorrentes, como a holandesa
Ahold e a portuguesa Sonae.

A dieta hipercalórica que pretendia
complementar a tradicional oferta dos hi-
permercados provocou fortes dores de estô-
mago. "O Carrefour não tinha experiência
para operar esse formato menor", diz Al-
berto Serrentino, sócio-diretor da consulto-
ria Gouvea de Souza & MD, em São Paulo.
"Por isso tiveram problemas de posiciona-
mento e não se definiram entre um forma-
to mais sofisticado para competir com o
Pão de Açúcar (líder do varejo no Brasil)
ou outro mais popular." A rede ainda tentou
reproduzir a cultura de hipermercado nos
supermercados, sem perceber que as neces-
sidades dos clientes de cada formato são
distintas. Para piorar a situação, diferente-
mente do que acontece no segmento dos
hiper, os supermercados Champion sofre-
ram o ataque das redes locais e regionais.

Os problemas chegaram num momento
delicado. Durante os muitos anos de inflação
alta, o Carrefour ganhou no Brasil operando
um modelo totalmente descentralizado. Sem
centros de distribuição, as entregas dos for-
necedores eram feitas diretamente nas lojas,
para rodar a mercadoria rapidamente e obter
lucro financeiro. Mas a estabilidade econô-
mica alcançada com o Plano Real transfor-
mou essa vantagem numa carga difícil de
carregar. "Os custos passaram a ser muito
mais altos e era necessário conquistar efici-

fihcia com economias de escala", diz Serren-
da Gouvea de Souza & MD.

O Carrefour teve então que fazer uma
mudança traumática que só agora está con-
cluindo. A rede passou a centralizar todas
as operações comerciais, de compras, logís-
tica, distribuição e armazenamento. Final-
mente, agora pode apresentar níveis de es-
toque parecidos, por exemplo, aos do Pão

de Açúcar. Mas o bisturi não parou por aí.
Para conter a sangria provocada pelos su-
permercados adquiridos nos últimos anos, a
rede decidiu fechar 20 das lojas menos lu-
crativas no Rio e em São Paulo.

Agora, com a casa mais ordenada, além
de tentar reposicionar a rede Champion e
expandir agressivamente com franquias da
rede de descontos Dia%, a meta é definir,
de uma vez, um posicionamento claro.
"Antes, o Carrefour buscava construir lojas
gigantescas em lugares com grande fluxo
de pessoas", diz Oliveira, da AT Kearney.
"Hoje, acham que é melhor construir, ain-
da que sob o conceito hiper, lojas menores,
com uma variedade mais segmentada e di-
ferenciada de acordo com sua localização."
O objetivo da nova estratégia — similar à
do Extra, bem-sucedído formato hiper do
Pão de Açúcar — é claro. "O Carrefour
quer tentar deixar de focar somente nos
preços para criar uma relação mais emoci-
onal com o consumidor", afirma Serrenti-
no. "Mas essa não é uma mudança rápida,
nem fácil de fazer."

Mesmo assim, a mudança é urgente e se
dá por um motivo de peso: o crescimento
do Wal-Mart no Brasil. O gigante norte-
americano deu um grande passo em março
de 2004, quando adquiriu as 118 lojas do
Bompreço, rede de hipermercados perten-
cente à Ahold. A operação, avaliada em
229 milhões de euros, quadruplicou o ta-
manho do Wal-Mart no Brasil. Hoje, a rede
norte-americana tem 6,2% do mercado,
ainda atrás de Pão de Açúcar (17%) e Car-
refour (12,6%), segundo dados da Associ-
ação Brasileira de Supermercados.

Por enquanto, o crescimento do Wal-
Mart não afeta diretamente os franceses
porque o Bompreço opera no Nordeste do
Brasil, onde o Carrefour tem muitas lojas.
Mas sua ameaça se faz notar. O próximo
passo da rede norte-americana poderá ser a
aquisição da Sonae, com 4,3% do comércio
varejista, quarto lugar do mercado. Caso se
concretize, essa operação complicaria o rit-
mo do Carrefour no Brasil, já que a Sonae
tem forte presença no sul do País. E não é
só isso: a Wal-Mart lhe tiraria a fatia que
melhor caberia em seu prato. "A Sonae se-
ria muito atrativa para o Carrefour", avalia
Joaquín López Dóriga, analista do Deuts-
che Ixe, em Nova York. "Os concorrentes
menores que sobram para consolidar são
redes de supermercados, e a trajetória do
Carrefour na operação desse formato fora
da Europa não tem sido boa."
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Mas além da virada na estratégia global,
a nova gerência do Carrefour deverá acelerar
as soluções para um outro problema, A rede
francesa sofre em boa parte dos 30 mercados
onde está presente com seu modelo híbrido
de negócios, "Todo mundo sabe que a mar-

ca Wal-Mart refere-se a hiper-
mercados e a preços baixos",

diz Sérgio Oliveira, analista
especializado em varejo da
consultora AT Kearney,
em São Paulo. "A ima-
gem do Ca-rrefour não é
tão clara."

Essa imagem difusa
e um modelo de negó-
cios equivocado tam-
bém levaram a rede a
pagar por seus pecados
na América Latina.
No Brasil, seu princi-

pal mercado em
vendas da região,
as mudanças de

rumo foram uma
constante nos últi-



Diante desse quadro, os analistas acredi-
tam que o Carrefour acabará privilegiando o
crescimento orgânico à aquisição de peque-
nas redes no Brasil. Para isso, planeja inves-
tir 461 milhões de euros entre 2005 e 2007.
Já durante este ano, abrirá 12 novas lojas.
Com a reengenharia concluída, a abertura de
mais pontos somada ao esperado aumento
da demanda e o crédito que favorecerá as
vendas dos hipermercados, o Carrefour es-
pera avançar mais rapidamente no Brasil.

Será que a rede alcançará esse ritmo de
crescimento para disputar a corrida com o
Pão de Açúcar e resistir ao avanço do Wal-
Mart? É difícil. "A competitividade do
Wal-Mart será cada vez maior, e a opera-
ção do Pão de Açúcar está muito bem posi-
cionada, com um modelo como o do Extra,
de forte diferenciação no formato dos
hiper", diz Serrentino.
MODELO ARGENTINO. Um dos remédios pres-
critos à filial brasileira para adquirir um po-
sicionamento mais eficaz vem da Argentina.
É o que, dentro do Carrefour, chama-se
clusterização, estratégia que lhe garantiu
bons resultados durante a crise econômica. A
queda do consumo em 2002 e parte de 2003
fez os hipermercados perderem boa parte do
bolo varejista para os pequenos armazéns.

Para controlar a situação e adaptar-se me-
lhor à forte fratura social que a Argentina so-
freu nos últimos anos, o Carrefour adotou
uma estratégia de vendas para adequar a
oferta dos hipermercados aos hábitos de con-
sumo da área em que se localiza cada ponto-
de-venda. A rede criou três tipos bem dife-
rentes de lojas: uma dirigida aos setores de
baixa renda, com preços baixos e menor va-
riedade, outra para a classe média, e uma úl-
tima para a classe alta, com uma oferta mais
variada, especialmente em artigos eletrônicos
e de perfumaria. "Além de ter diferentes pro-
dutos e níveis de preços de acordo com os
grupos sociais, o Carrefour lançou estratégias
de comunicação diferentes para cada um des-
ses grupos sociais", conta Frederic Gautier,
presidente do Instituto Latinoamericano de
los Canales de Distribución (Ilacad). "Assim
pôde enfrentar a crise, de tal forma que pas-
sou a reproduzir a experiência argentina em
países com problemas semelhantes."

Um deles é precisamente o Brasil, ainda
que a realidade da rede francesa seja dife-
rente nos dois países. Na Argentina, estão
acomodados na liderança, com um terço
das vendas do comércio varejista. Boa parte
dessa porção foi conquistada em 2001,
quando adquiriram do fundo de investi-

mentos Exxel Group as redes de supermer-
cados Norte e Tía. Poucos meses depois, a
ruptura da economia argentina obrigou o
Carrefour a arregaçar as mangas novamen-
te. Embora a rede tenha sido hábil para mo-
ver-se no meio da crise, não pôde escapar
dos danos provocados pela queda. O Grupo
Carrefour — somadas as operações dos
hiper, dos supermercados e da rede de des-
contos Dia% — faturou em 2004 cerca de
1,07 bilhão de euros, menos da metade das
vendas em dólares registradas em 2001,
antes da desvalorização do peso.

O objetivo é recuperar o terreno perdido.
Para alcançar a meta de um salto de 15% em
vendas este ano, o dobro do crescimento do
consumo estimado na Argentina, o Carre-

é ocupar rapidamente o segundo lugar, atrás
do Almacenes Êxito, (sociedade da qual
também participa o francês Grupo Casino)",
diz Gautier, da Ilacad. "Por isso haverá uma
corrida de aberturas no curto prazo."

O empurrão colombiano pode ajudar a
preencher o vazio deixado no México. "O
Carrefour entrou tarde num mercado já
consolidado e liderado pelo Wal-Mart", diz
López Dóriga, do Deutsche Ixe. "Para
transformar-se em um concorrente de peso,
teria de comprar algumas das redes como
Soriana, Gigante ou Comercial Mexicana,
mas os acionistas minoritários não o teriam
recebido de forma positiva nesse momen-
to." A novela mexicana do Carrefour é pa-
recida à que protagonizou no Chile, de

four anunciou que investirá na construção de
seis novos hiper e na remodelação dos 28 já
existentes. Além disso, planeja lançar o aten-
dimento para atacadistas em 19 dos hiper-
mercados locais, segmento em que já
incursiona em vários países da Europa.

Esses investimentos devem ser repetidos
na Colômbia, mercado de maior crescimen-
to na região em 2004, com vendas de 468
milhões de euros, 48,7% mais do que no ano
anterior. "A decisão do grupo na Colômbia

onde saiu no final de 2003 com a venda de
seus sete hipermercados à D&S."

Nos últimos anos, o Carrefour perdeu
mais do que ganhou na América Latina. Sua
próxima grande batalha será no Brasil, onde
a rede concentra quase 60% de suas vendas
da região. Boa parte dos bons resultados
dentro da operação regional dependerá de
sua habilidade parta manter-se em pé na luta
contra Pão de Açúcar e Wal-Mart. E, por en-
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quanto, as previsões não são otimistas.

Fonte: América Economia, n. 298, p. 36-38, 5 maio 2005.




