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O Wal-Mart faturou R$ 12,9 bilhões no Brasil em 2006 e assumiu o segundo lugar no ranking 
brasileiro de supermercados, segundo apurou o Valor . Desde o início desta década, essa 
posição era ocupada pelo Carrefour, que caiu para a terceira posição se considerada a cifra 
divulgada pela matriz do grupo, na França. No entanto, como as duas varejistas ainda 
continuam muito próximas, pode-se dizer que hoje elas estão empatadas na vice-liderança do 
mercado brasileiro.   
 
Segundo informações contidas no balanço da multinacional francesa, o faturamento 
consolidado do Carrefour no Brasil foi de 4,6 bilhões de euros em 2006, valor que equivale a 
uma cifra entre R$ 12,6 bilhões e R$ 12,7 bilhões. O câmbio médio do euro foi de R$ 2,73 no 
ano passado. O desempenho reflete a reestruturação das operações do Carrefour no mercado 
brasileiro. Entre 2005 e 2006, foram fechados 61 supermercados deficitários que, juntos, 
representavam um faturamento de R$ 1 bilhão.   
 
Procurado, o Wal-Mart não quis se manifestar a respeito da mudança de classificação. O grupo 
não confirmou mas também não negou o número apurado para o seu faturamento.   
 
O grupo Pão de Açúcar já havia divulgado em seu balanço que faturou R$ 16,5 bilhões no ano 
passado, cifra que o mantém com folga no topo do ranking.   
 
O avanço do Wal-Mart é um divisor de águas no varejo. Esta é a primeira vez que uma terceira 
empresa desponta como um forte concorrente, interpondo-se entre o Carrefour e o Pão de 
Açúcar. Historicamente, as duas varejistas dividiam-se na liderança do mercado, polarizando a 
disputa.   
 
Ao longo dos anos 80 e 90, o Carrefour manteve-se em primeiro lugar, mas o Pão de Açúcar 
acelerou e assumiu a liderança a partir do ano 2000 após fazer várias aquisições. A rede 
brasileira, do empresário Abilio Diniz, capitalizou-se para enfrentar seus concorrentes 
estrangeiros nos últimos dez anos. Em 1995, o Pão de Açúcar lançou ações na Bolsa de 
Valores e mais tarde associou-se ao grupo francês Casino, que agora detém 50% do capital 
votante do grupo.   
 
O Wal-Mart não é um "jogador" novo nem desconhecido para o Pão de Açúcar ou para o 
Carrefour. Pelo contrário. A multinacional americana, a maior varejista do mundo, 
desembarcou no Brasil em 1995, quando abriu um hipermercado em Osasco, nos arredores de 
São Paulo. Na época, era esperado que o grupo causasse grandes estragos, passando um rolo 
compressor sobre os seus concorrentes locais como fez nos Estados Unidos.   
 
Não foi o que aconteceu naquele momento mas é o que está acontecendo agora, dez anos 
mais tarde. Nos últimos três anos, Vicente Trius, presidente do Wal-Mart no Brasil, 
desembolsou nada menos do que US$ 1 bilhão na aquisição do Bompreço, no Nordeste, e dos 
supermercados do Sonae, no Sul. Com essas incorporações, o grupo assumiu a liderança 
nessas duas regiões do país. Em uma entrevista recente ao Valor, Trius afirmou que está 
atento às oportunidades e não descarta comprar redes de médio ou até mesmo de pequeno 
porte.   
 
Por um bom tempo - até 2004 - o Wal-Mart não fez aquisições e preferiu construir suas 
próprias lojas. Mas caminhava vagarosamente e não era um competidor capaz de intimidar 
seus concorrentes. Agora, o fortalecimento do Wal-Mart no Brasil está obrigando Carrefour e 
Pão de Açúcar a se mexerem.   
 
A multinacional francesa pisou no acelerador e já anunciou que vai inaugurar mais de 10 lojas 
neste ano. Os franceses, no Brasil desde a década de 70, não devem entregar os pontos. O 
Pão de Açúcar também reage. Começou a implementar uma agressiva política de preços a 
partir de meados de 2006.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2007. Tendências & Consumo, p. B5. 


