
Rodrigo Lacerda, diretor de marketing
do Carrefour,explica a estratégia de
marketing do grupo, que acaba de lan-
çar um novo canal de mídia indoor para
entregar entretenimento, lazer e infor-
mação aos clientes no ato da compra

MARKETING - No dia 22 de abril, o Carrefour desembolsou R$ 2,2 bi-
lhões para comprar a rede Atacadão, que tem 34 lojas e fatura quase R$
5 bilhões. Com isso, reassumiu a primeira posição no mercado nacional
após sete anos de reinado do Grupo Pão de Açúcar. De que forma essa
aquisição causou impacto nas ações de marketing da companhia?
RODRIGO LACERDA - Mesmo pertencente ao Grupo Carrefour desde
abril deste ano, a rede Atacadão mantém gestão independente tanto para
operação quanto para ações de marketing. Do ponto de vista do negócio,
a aquisição reforçou a imagem do Carrefour como a marca que oferece
diferentes formatos para atender a públicos distintos.

MARKETING - Quais as principais diferenças presentes no marketing
praticado pela marca Carrefour (que conta com 111 hipermercados), em
relação às demais bandeiras do grupo (Carrefour Bairro, com 37 estabe-
lecimentos, as lojas de desconto Dia%, com 258 unidades, e o Atacadão,
com 34 lojas)?
LACERDA - Com relação às redes Atacadão e Dia%, a gestão de marke-
ting é independente. Para as lojas e formatos sob a bandeira Carrefour,
a comunicação dos hipermercados está mais voltada para o conceito de
"tudo sob o mesmo teto", para uma compra de abastecimento e foco em
preço agressivo. Já para os supermercados Carrefour Bairro a comuni-
cação está focada em aspectos de proximidade e atendimento, com des-
taque para qualidade e frescor de produtos perecíveis, mais presentes
nas compras de reposição.

MARKETING - Como é dividida a verba de marketing do Grupo Carre-
four?
LACERDA - Não divulgamos o valor exato de nossos investimentos em
marketing, mas asseguro que é muito superior a R$ 40 milhões. A distri-
buição de nossos investimentos de marketing é feita em três segmentos:
mídia focada em TV e folheteria (tablóides e lâminas); ponto-de-venda;
e campanhas promocionais, como o Código Mágico e o Raspadinha do
Milhão.



MARKETING - Há quanto tempo a apresenta-
dora Ana Maria Braga é garota-propaganda da
marca?
LACERDA - A Ana Maria Braga está com o Car-
refour desde o final de 2004. Com a sua chegada,
o Carrefour reforçou junto aos clientes atributos
como proximidade, alegria e modernidade.

MARKETING - Hoje, como o público avalia a mar-
ca, que tem como slogan "é aqui que a gente vai
encontrar"?
LACERDA - Nos últimos dois anos o Carrefour
venceu o Top of Mind, categoria varejo supermer-
cadista, concedido pelo jornal Folha de S.Paulo.
Além disso, o Carrefour vem sendo premiado em
diversas categorias de varejo, como "Marca que
mais Respeita o Consumidor", "Marca Mais Lem-
brada", "Marca Preferida". Esses reconhecimen-
tos comprovam o sucesso da estratégia adotada
pelo Carrefour de "Marca-Solução", que oferece
diversos formatos e serviços para atender o nosso
cliente em diferentes momentos e necessidades
de compra. Oferecemos sempre a melhor combi-
nação entre compra econômica, fácil e gostosa.

MARKETING - Um de seus principais concor-

rentes, o Pão de Açúcar, está investindo R$ 100
milhões até o final de 2007 para reposicionar o
Extra como "o hipermercado da família". Qual
será a resposta do Carrefour para combater essa
estratégia?
LACERDA - Com tudo que citei anteriormente,
fica claro que a estratégia de marketing adotada
pelo Carrefour tem sido vencedora. Com isso, a
concorrência está se movimentando, inclusive
adotando estratégias similares de marca.

MARKETING - Quais as expectativas do Carre-
four em relação ao novo projeto desenvolvido
em parceria com a CerejaPRN para a criação de
uma rede de mídia digital nos hipermercados da
marca com o lançamento da TV Carrefour?
LACERDA - O lançamento da mídia indoor mos-
tra mais uma vez que o Carrefour é pioneiro e
inovador nos conceitos de varejo no Brasil. E con-
tinua sendo a vanguarda para o desenvolvimento
de novas ferramentas do setor. Nossa expectativa
é entregar entretenimento, lazer e informação aos
nossos clientes enquanto eles estiverem em nos-
sas lojas. Queremos proporcionar cada vez mais
uma experiência de compra agradável e atraen-
te para todos. Até o final do ano, todas as lojas
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dos hipermercados Carrefour do país já terão a
mídia digital instalada e oferecendo uma nova
ferramenta para os anunciantes e fornecedores e
também proporcionando um ambiente moderno
e inovador aos nossos clientes.

MARKETING - Quanto custará um anúncio nesse
novo veículo de comunicação?
LACERDA - Toda operação, custos e coordena-
ção dos programas está sob a responsabilidade
da CerejaPRN e Globosat, parceiras do Carre-
four nessa ação.

MARKETING - Durante a coletiva de lançamen-
to da CerejaPRN, realizada no início de outubro,
o senhor comentou sobre usar a TV Carrefour
como meio de treinamento. Como essa estraté-
gia deverá ser desenvolvida?
LACERDA - Certamente iremos desenvolver
mensagens e programas para serem transmiti-
dos aos nossos funcionários através deste canal

dades. Em postos de combustíveis serão mais 80.
As agências Turismo Carrefour também avançam
e já estão em 30 galerias dos nossos hipermerca-
dos. Em 2007 também iniciamos a operação do
Carrefour Soluções Financeiras, que tem status
de banco. Através do CSF, vamos oferecer mais
produtos e soluções financeiras para os clientes
portadores do Cartão Carrefour.

MARKETING - No ano passado, o grupo registrou
R$ 12,9 bilhões de faturamento. Quais as expec-
tativas para este ano?
LACERDA - Em 2007, com a aguisição do Ata-
cadão e com o crescimento das bandeiras Car-
refour, o faturamento deve passar dos R$ 19 bi-
lhões.

MARKETING - Em meados de setembro, o Popai
Brasil (The Global Association for Marketing at
Retail) e a ABA (Associação Brasileira de Anun-
ciantes) promoveram o Seminário PDV no Mar-

de comunicação. O mesmo veículo que usare-
mos para entreter nossos clientes vai ser utilizado
para tornar ainda mais eficiente e intenso o fluxo
de comunicação interna do Carrefour.

MARKETING - Como é o marketing do grupo nos
demais países em que atua?
LACERDA - Nos mais de 20 países onde está pre-
sente, o Carrefour dá autonomia para que cada
região adote sua estratégia de marketing basea-
da no perfil, cultura e necessidades dos consumi-
dores locais. A credibilidade e a força da marca
Carrefour no mundo estão sempre presentes na
comunicação de todo o grupo.

MARKETING - O Carrefour divulgou que preten-
de investir R$ 600 milhões neste ano no Brasil.
Quais serão os focos desse investimento?
LACERDA - O maior foco do investimento está na
expansão, tanto de novas lojas como reformas e
serviços. Em 2006 foram inauguradas dez lojas.
Este ano serão 15. Em serviços o Carrefour quer
dobrar o número de drogarias em comparação
com o ano passado, chegando a mais de cem uni-

keting Mix, que apontou tendências e inovações
tecnológicas aplicadas no varejo. Na sua opinião,
quais os grandes desafios do PDV?
LACERDA - O varejo tem que se adaptar para
atender ao novo perfil dos consumidores. A
compra nos supermercados tem que convidar
os clientes para uma experiência agradável. A
ferramenta para atrair e fidelizar os clientes está
também em criar interatividade, lazer e soluções
que facilitem a vida das pessoas. A mídia digi-
tal que lançamos este mês é um bom exemplo
dessa tendência. Em termos de operação, é pre-
ciso focar naquelas categorias com potencial
de crescimento e criar universos caracterizados
dentro das lojas. O Carrefour acredita nessas
tendências e está investindo para torná-las uma
realidade em nossas lojas e serviços. A estratégia
da "Marca-Solução" atende a essa demanda do
consumidor e confirma o lugar onde o Carrefour
quer sempre estar: ser o número um no coração
dos nossos clientes. Temos que ser líderes não
apenas em participação de mercado, mas tam-
bém no coração dos clientes, funcionários e em-
presas parceiras.
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