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Não foi apenas o Wal-Mart, que controla a rede Bompreço e é líder no Nordeste, que saiu 
ganhando com o crescimento econômico da região. O G. Barbosa, segunda maior cadeia de 
supermercados nordestina, também se destacou no ano passado. A rede subiu do quinto para 
a quarto lugar no ranking brasileiro de supermercados, ultrapassando o Zaffari, do Rio Grande 
do Sul, que caiu para quinta posição.   
 
Segundo classificação divulgada ontem pela revista "Supermercado Moderno", o faturamento 
do G. Barbosa cresceu 21,3% e atingiu R$ 1,49 bilhão em 2006. O desempenho do Zaffari foi 
bem mais modesto: a rede gaúcha cresceu apenas 4,6% e faturou R$ 1,47 bilhão.   
 
O G. Barbosa também poderia estar hoje nas mãos do Wal-Mart, que tentou mas não 
conseguiu comprar a varejista de Aracaju em 2004. Assim como o Bompreço, a rede sergipana 
também pertencia ao grupo holandês Royal Ahold, que decidiu vender todos os seus ativos na 
América Latina. No entanto, as autoridades antitruste brasileiras não permitiram que as duas 
cadeias nordestinas fossem vendidas para o mesmo comprador. O Wal-Mart ficou com o 
Bompreço e o G.Barbosa foi adquirido pelo Acon, um grande fundo de investimento americano.   
 
"Adoro competir com o G.Barbosa", brincou ontem o presidente do Wal-Mart no Brasil, Vicente 
Trius, em um entrevista. O Acon manteve executivos que trabalhavam com o grupo holandês, 
entre eles o atual presidente do G. Barbosa, o holandês Gerard Scheij.   
 
Trius confirmou que o faturamento da rede no Brasil foi de R$ 12,9 bilhões, conforme 
antecipado pelo Valor na quarta-feira. Pelo ranking da "Supermercado Moderno", a rede 
conquistou o segundo lugar e ultrapassou o Carrefour, que faturou R$ 12,68 bilhões em 2006. 
Mas a multinacional francesa negou esse número e divulgou ontem que suas vendas 
totalizaram R$ 12,910 bilhões. Ou seja, o Carrefour e o Wal-Mart estão empatados na vice-
liderança.   
 
Apesar de ter crescido apenas 1,13% no Brasil, o Carrefour conseguiu melhorar seus 
indicadores. A varejista, que fechou cerca de 60 supermercados entre 2005 e 2006 e 
reestruturou suas operações no mercado brasileiro, elevou em 24,5% as vendas por metro 
quadrado, que totalizaram R$ 13,9 mil.   
 
As lojas fechadas pelo Carrefour pertenciam à rede de supermercados Champion e uma parte 
delas estava localizada no Rio de Janeiro, onde o Pão de Açúcar também vem enfrentando 
problemas de competitividade com a rede Sendas. Os concorrentes no Rio, porém, se 
fortaleceram. Segundo o ranking da "SM", a rede carioca Prezunic cresceu nada menos do que 
52,8% no ano passado, quando o seu faturamento foi de R$ 1,19 bilhão. Com isto, a rede 
subiu do décimo para o oitavo lugar no ranking brasileiro. Uma outra grande varejista 
fluminense, o Guanabara, não informa seus números mas as estimativas são de que a rede 
fature em torno de R$ 1 bilhão.   
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