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O Carrefour aposta no consumidor de baixa renda para manter a liderança. 
  
Expansão Em nenhuma das 440 lojas do Carrefour no Brasil viu-se, nos últimos três anos, a 
mesma rotatividade de funcionários verificada em uma espaçosa sala, de quase cem metros 
quadrados, no quartel-general da rede, instalado no bairro paulista do Morumbi. Lá funciona o 
Comex, comitê executivo que reúne os principais dirigentes da rede. O cobiçado escritório tem 
12 mesas, mas só duas conservam os mesmos ocupantes desde 2004, quando a varejista 
francesa decidiu dar uma guinada nas operações locais. 
 
A estratégia, batizada de Plano de Transformação, veio a público em outubro daquele ano, 
quando a apresentadora de tevê Ana Maria Braga pôs no ar o bordão “É lá que a gente vai 
encontrar”. As mudanças chegaram ao ápice em abril deste ano, com a compra do Atacadão, 
por 2,2 bilhões de reais. A aquisição marcou a retomada da primeira posição no ranking do 
varejo nacional, perdida há seis anos para o Pão de Açúcar. De quebra, ampliou a base de 
clientes nas classes C e D. 
 
Com as 34 novas lojas do Atacadão, seria natural que o Carrefour desse por encerrado o ciclo 
de expansão, numa retirada estratégica para tomar pé das novas operações. Mas o diretor de 
finanças, Stephane Kaloudoff, sabe que, parado, ninguém sobrevive na sala de comando. “O 
País está crescendo e precisamos acompanhar o ritmo”, afirma o executivo. 
 
Ainda neste ano, o Carrefour vai investir 700 milhões de reais na expansão. Serão abertas 20 
novas lojas, o dobro das inaugurações de 2006. O número de farmácias de bandeira própria 
vai aumentar, até dezembro, de 67 para 102, quase uma para cada hipermercado (são 112 
nesse formato). As agências de turismo devem passar das atuais 21 para 55, enquanto o 
número de postos de combustíveis vai subir de 71 para 80. 
 
A rede também promete tirar do papel projetos gestados nos últimos anos, como os serviços 
financeiros, de seguros a empréstimos pessoais, e a venda de produtos pela internet. As 
novidades também incluem a abertura de lojas de conveniência em postos de combustíveis 
fora das lojas e a retomada dos pontos-de-venda com funcionamento 24 horas por dia, a 
começar pela unidade do Brooklin, em São Paulo. “Queremos atender o cliente de todas as 
formas possíveis”, diz Kaloudoff. 
 
Outro grande desafio, de acordo com o executivo, é conhecer a clientela de baixa renda, vista 
hoje como um promissor mercado por todos os grandes supermercados. “Até 2005, fomos 
muito focados no público de renda média, mas não podemos ignorar que quase 100 milhões 
de brasileiros evoluíram das classes D e E para a C nos últimos anos”, diz o diretor do 
Carrefour. Ele explica que a compra do Atacadão é estratégica para o grupo, a ponto de 
apenas três executivos terem sido destacados para acompanhar as novas operações. “Eles 
estão lá para aprender como se faz e trazer os conceitos para outras áreas da empresa”, diz. 
 
A independência da rede atacadista entre os modernos hiper e supermercados Carrefour, 
segundo Kaloudoff, também garante ao grupo uma proteção contra eventuais reviravoltas da 
economia brasileira ou avanços da concorrência sobre segmentos do mercado. “Uma estrutura 
simples como a do Atacadão é capaz de resistir melhor do que qualquer outra a choques 
econômicos”, afirma o executivo. 
 
Ao menos neste ano, entretanto, crise é uma palavra que nem passa perto do setor. As vendas 
das grandes redes varejistas aumentaram 6,55% no primeiro quadrimestre de 2007, na 
comparação com o mesmo período de 2006, de acordo com a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). Um resultado muito superior ao dos dois últimos anos, quando o 
crescimento nos primeiros quatro meses ficou abaixo de 1%. O Carrefour não abre os números 
do período, mas afirma ter crescido acima da média do setor. 
 
 



“Vejo o Carrefour como a grande força dinâmica para trazer ao Brasil as grandes tendências 
mundiais do setor”, define o coordenador do Programa de Administração de Varejo da 
Fundação Instituto de Administração (FIA), Nuno Fouto. Para o especialista, três apostas feitas 
pelos franceses nas operações brasileiras deixam claro o papel do grupo no País. A começar 
pelo forte investimento na ampliação da rede, de 2,1 bilhões de reais nos últimos três anos, 
que deverá se repetir no próximo triênio. As cifras não levam em conta as aquisições, 
financiadas diretamente pela matriz. “Os grandes varejistas têm optado por fortalecer-se nos 
mercados onde já têm boa participação e deixar os territórios que exigem um esforço muito 
grande para crescer”, explica Fouto. 
 
A estratégia chamada de multiformato, que consiste na abertura de lojas capazes de atender 
diferentes perfis de clientes, de acordo com a situação, é outro movimento mundial que o 
Carrefour repetiu no Brasil. “A compra do Atacadão, acompanhada pela criação de lojas de 
vizinhança, mostra a preocupação da rede em atrair o consumidor em todas as situações 
possíveis”, diz o coordenador do Provar. 
 
Fouto ainda ressalta a ampliação dos serviços, dentro e fora das lojas, outra iniciativa que tem 
sido executada com dinamismo pelos franceses. Apesar de identificar protagonismo nas ações 
do Carrefour, o especialista em varejo acredita que a concorrência no setor é forte o suficiente 
para impedir que um grupo avance o bastante para sumir da vista dos demais. Ele ressalta o 
fôlego financeiro dos americanos do Wal-Mart e dos brasileiros do Pão de Açúcar, sobretudo 
associados a parceiros internacionais, capazes de virar o jogo em pouco tempo. “Ainda há 
muito espaço a ser ocupado no mercado brasileiro, mesmo que o crescimento não se dê por 
meio de aquisições”, diz o professor.  
 
Segundo especialistas, a compra da atacadista Makro seria o caminho mais rápido para o Pão 
de Açúcar voltar ao topo, ou para a Wal-Mart, que chegou a ultrapassar momentaneamente o 
Carrefour no primeiro trimestre, avançar no mercado brasileiro. Mas a direção da rede tem 
reiterado que a operação brasileira não está à venda, o tipo de afirmação que costuma 
encarecer uma aquisição. 
 
Kaloudoff, o homem das finanças do Carrefour no Brasil, diz estar ciente da dificuldade de 
manter a distância dos concorrentes e garante que a meta, em qualquer mercado, é manter-se 
entre os três primeiros colocados. “Continuamos de olho em oportunidades, mas os preços 
estão inflacionados e não vamos tomar nenhuma atitude irresponsável”, faz questão de frisar. 
“O importante é manter clara a nossa proposta de valor para os clientes.” 
 
O executivo responsável pela mudança da imagem do grupo no Brasil é Rodrigo Lacerda. Ao 
chegar, há quatro anos, ele conta ter encontrado uma rede que não tinha sequer um serviço 
de atendimento ao consumidor. “A partir das pesquisas, descobrimos que o cliente não estava 
preocupado apenas com os preços, ele também queria ter uma boa experiência de compra, 
queria ser ouvido”, afirma. Hoje, o call center recebe 60 mil ligações por mês, número que dá 
uma idéia da demanda reprimida. 
 
De acordo com Lacerda, as lojas têm passado por reformas para tornar as seções menos 
poluídas por anúncios de ofertas. Além disso, novas unidades não são inauguradas sem que 
antes as pesquisas identifiquem características regionais que possam ser incorporadas aos 
projetos. Por mais rápidas e profundas que sejam as mudanças, os diretores da empresa 
sabem que é preciso cumprir a promessa feita há três anos aos clientes, de oferecer nas lojas 
tudo o que se queira encontrar. 
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