
Jean Marc Pueyo, diretor-superintendente do
grupo Carrefour no Brasil, fez uma promessa a sua

mulher. Disse que, daqui para a frente, não irá mais visitar lojas
aos sábados e domingos. "Concordei em ficar um final de semana completo

com ela todos os meses", brinca o francês, ao comentar esse vício antigo. Pueyo, 52 anos, é um

executivo que reúne todas aquelas características dos líderes do mercado varejista brasileiro: adora

"chão de loja", é maníaco por exercícios (corre
Ih30 todos os dias pela manhã) e teve de lidar
com uma crise sem precedentes nos negócios que
comanda. Em muito lembra o perfil do empresá-
rio Abílio Díniz, do grupo Pão de Açúcar. Assim
como Diniz, Pueyo é obcecado por resultados. Foi
por isso, em parte, que veio parar no Brasil.
Transferido do México, onde era diretor-geral até
2003, Pueyo viu cair em seu colo uma tarefa pe-
nosa. Os negócios da rede no País precisavam, ur-
gentemente, de uma sacudida. E daquelas bem

grandes. Quatro anos depois, os resultados apa-
receram. A venda por metro quadrado da empre-
sa, que indica eficiência na operação, cresceu
20,3% entre 2003 e 2006. As receitas por caixa e
por funcionário subiram 7% e 5% no mesmo
período, respectivamente. A companhia tornou-
se a maior supermercadista do País no ano pas-
sado, ao atingir o maior faturamento do setor, e
prepara investimentos de R$ 3 bilhões até 2010.

Trata-se de uma situação diferente daquela que
Pueyo encontrou quando foi chamado pelo espa-
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nhol José Luis Duran para dar um jeito na casa.
Outros dois presidentes anteriores não consegui-
ram íazer reformas cruciais e ficaram pouco tem-
po no cargo. Na época, sobrava pressão. Rumores
davam como certa a saída da empresa do Brasil
até dois anos atrás. As vendas não aconteciam no
ritmo esperado e o modelo de operação era inefi-
ciente. O Carrefour não conseguia se encontrar.

É uma daquelas crises de identidade que ataza-
nam mesmo empresas de primeira grandeza - e
colocou em cheque o próprio DNA da empresa. O
Carrefour inventou o modelo de hipermercado no
mundo. Enquanto o Wal-Mart - se-
quer havia saído de Arkansas, sua ter-
ra natal, a rede francesa já exportava
o modelo. Mas a empresa percebeu
que as lojas de grande porte estavam
perdendo clientes após o final dos anos
90. Era um movimento que afligia, em
especial, o Carrefour por causa de seu
portflólio. A cadeia francesa depende
muito dos seus hipermercados aqui e
lá fora. Entre 2000 e 2006,60% das vendas do gru-
po vieram dessa unidade de negócios. No entanto,
pesquisas mostravam que cada vez menos clien-
tes queriam comprar em megalojas. Vantagens
como amplo sortimento e promoções de preços
perderam força. Serviço e atendimento de primei-
ra passaram a contar mais pontos. Para piorar a
situação, badalado estudo da consultoria Wirthlin
Worldwide concluiu que as grandes cadeias não
conseguiam reverter esse quadro. Elas tinham di-
ficuldades em fazer com que os clientes percebes-
sem as vantagens em se comprar em hipermerca-
dos. Por aqui, o enredo era o mesmo, mas havia

um novo fator. Com o fim da inflação, as compras
ficaram cada vez mais picadas. Assim, o formato
de supermercado de vizinhança caiu no gosto do
consumidor. A situação piorou com a disparada da
concorrência nos últimos cinco anos. O Wal-Mart,
que chegou ao País em 1995, avançou com unhas e
dentes sobre o que podia com um plano de cresci-
mento agressivo após 2004. Ao mesmo tempo,
uma fase dificílima atingiu em cheio o setor nos
anos 2000. Sem o poder apelativo do crédito bara-
to, varejistas amargaram vendas fracas por anos
consecutivos. Dados da Abras, entidade do setor,

mostram que 2006 foi o pior ano da his-
tória do varejo de alimentos no Brasil.
Era muita coisa para quem ainda tinha
que azeitar a própria máquina.

Olhando pelo retrovisor, Pueyo diz
que aquele cenário é passado. Durante
longa conversa com a DINHEIRO, na
sede da empresa, no bairro paulista do
Morumbi, ele admite que a rede come-
teu erros, mas ajustou o rumo. Afirma

que não é hora mais de pensar no "e se tivesse fei-
to isso ou aquilo". A questão agora é ter em men-
te os acertos e fazer o que ainda falta. "Foram
anos bem apertados e tivemos momentos de
muito estresse", diz ele. "Isso aconteceu porque
erramos. Felizmente, quando se erra, também se
aprende", completa. A cadeia patinava em duas
frentes: não conseguia nem atrair clientes para os
seus supermercados, nem dar novo gás ao mode-
lo de hipermercado. Enquanto ela crescia 10% em
2003, no Pão de Açúcar a taxa superava os 14%.
Quando o mercado puxava o freio de mão, na rede
francesa a freada era mais forte. No difícil ano de
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2002 para todo o setor, a taxa de crescimento da
rede francesa foi a metade da rival brasileira. O
plano, então, era claro: revigorar os hípers e tor-
nar rentáveis os supermercados com a marca
Champion. Tudo passou por uma lupa. Houve des-
de alterações profundas no sistema logístico e de
distribuição até mudanças no cartaz da promo-
ção do dia. Os primeiros passos foram dados na
passagem do bastão de Eric Uzan, no cargo até
2004, para Pueyo, segundo relatos de empregados
da época. Uzan começou reduzindo custos e fe-
chando 14 lojas. Mas foi com a chegada de Pueyo
que a reforma realmente aconteceu. Dos 130 su-
permercados que a rede chegou a administrar, so-
braram 34 unidades após a reestruturação. As
que restaram foram transformadas em Carrefour
Bairro, a nova bandeira criada em 2006 para subs-
tituir o Champion, e tentar tirar a bandeira do
marasmo. A empresa terminou o ano passado
com 38 supermercados - cerca de 1/3 de tudo que

tinha - além dos 114 hípers. Com Pueyo no co-
mando, quatro unidades Carrefour baixaram as
portas porque não saíam do vermelho.

Foi preciso urna reforma minuciosa na gestão
do modelo das megalojas a partir de 2004. Defi-
niu-se como prioridade a estratégia de segmenta-
ção dos pontos - que se baseia numa reorganiza-
ção completa do chão de loja, adequando-a ao pú-
blico consumidor de cada ponto de venda. Por
exemplo, foi ampliada a área de itens importados
nas lojas de regiões nobres, como o Carrefour
Pamplona e Pinheiros, na capital paulista. Toda a
área de vinhos e a padaria (o forte do arqui-rival
Pão de Açúcar) foi remodelada. Os produtos pas-
saram a ser distribuídos nas prateleiras dentro de
uma lógica simples, que facilite a venda. Dentro
dessa lógica, o macarrão, por exemplo, precisa fi-
car colado ao molho de tomate e o xampu e o con-
dicionador de uma mesma marca têm de ser colo-
cados nas gôndolas um ao lado do outro. É o que o
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mercado chama de gerenciarnente de categorias.
Nesse processo, era fundamental implementar
um projeto que centralizasse as compras do gru-
po. Até 2004, cada loja funcionava como uma cen-
tral de negócios. A indústria entregava e negocia-
va diretamente com os gerentes das unidades.
Em 70% das lojas, a entrega era direta. Agora,
em 75% dos casos, ela é centralizada no grupo. Ao
integrar o sistema, a cadeia consegue negociar vo-
lumes maiores e obter preços melhores. Algo sim-
ples e crucial. A rede passou anos "digerindo"
esse novo formato mais centralizado, diz Antônio

Ascar, da Ascar & Associados. Tudo precisava mu-
dar sem que isso criasse gargalos nas lojas, com
falta de produtos. "A verdade é que, no varejo, to-
dos os grandes são lentos, e os pequenos são fra-
cos. Mas, na crise, mudar a rota de um mastodon-
te dá muito mais dor de cabeça", diz Ascar.

Como se essa reviravolta já não desse um tra-
balho e tanto, ainda aconteceram mudanças no
alto escalão. Executivos foram cortados num rit-
mo frenético. Entre setembro de 2004 e agosto de
2005, 70 pessoas do alto e médio escalões foram
dispensadas e substituídas. A última contratação
foi Roberto Brito, ex-presidente do Ponto Frio,
no lugar do francês Eric Garcia, para a área de
não-alimentos e serviços. O Coniex, espécie de
conselho de diretores do grupo, trocou as cores da

bandeira. Saíram nove franceses e entraram só
brasileiros - há apenas um estrangeiro no grupo
agora. "Foi uma troca natural, e para quem não
foi natural, foi provocada mesmo", dispara Pueyo.
"Quem não conseguiu trocar o chip, teve de sair."
Quem menos sofreu nessa foi o Atacadão, adquiri-
do em abril de 2007 e hoje com 35 lojas. Tudo con-
tinua como estava por lá. "No passado, compráva-
mos algo e jogávamos fora o que a empresa com-
prada tinha de bom. Isso acabou. Enquanto eu for
presidente, não mexo nada no Atacadão", diz o
executivo. "É uma decisão extremamente inteli-
gente e mostra maturidade do comando", afirma
Eugênio Foganholo, sócio da Mixxer Consultoria.
Foganholo lembra que, em 1999, 85 supermerca-
dos de cadeias regionais foram adquiridos num
ritmo alucinante pela empresa. Quase nada so-
brou no Rio de Janeiro e poucas unidades em Mi-
nas Gerais e no Espírito Santo.

Não se pode dizer que tudo está completamen-
te nos eixos agora. Nem mesmo Pueyo sinaliza
dessa forma. Uma apresentação encaminhada
pelo grupo aos analistas estrangeiros no final de
2007, intitulada "Fazendo a marca trabalhai* mais
duro", deixa claro que se trata de um processo em
andamento. Foi por isso que em 2005 o atual CEO
mundial José Luis Duran substituiu o autocrático
Daniel Bemard. O relatório dá uma pincelada em
toda essa reformulação que se espalhou por diver-
sos países, incluindo a França - onde a cadeia me-
nos cresce hoje. No documento, a companhia ad-
mite que a sua estratégia de aquisições no mundo
criou um portfólio de bandeiras "inconsistente e
confuso" e que suas lojas perderam a unidade vi-
sual. A lição de casa está sendo feita e o comando
mundial já disse acreditar que os primeiros resul-
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tados começaram a aparecer. O grupo Carrefour
cresceu 7% no mundo em 2007 - é a melhor taxa
dos últimos três anos. "Isso reflete o aumento no
consumo, abertura de novas lojas e
nossa tática de aquisições mundiais",
segundo o último relatório de resulta-
dos do grupo. Mas tem mais gente ar-
regaçando as mangas. O rival Casino,
sócio do Pão de Açúcar, vendeu 11% a
mais em 2007. Só na área internacio-
nal, a alta foi de quase 44%. "Se o Car-
refour tem caminhado para uma es-
trutura mais leve, ágil e lucrativa, é
certo que os outros também. Todas as
grandes redes no mundo têm se movi-
mentado dessa forma", diz Foganholo. Por aqui, a
cadeia faturou R$ 19,3 bilhões em 2007, espera
chegar aos R$ 21,5 bilhões neste ano e pretende
crescer entre 10% e 13% até 2012, revela Pueyo.

Em 2007, para o critério "mesmas lojas", a expan-
são foi de cerca de 3% nas vendas - descontando
os resultados de Dia% e Atacadão. Incluindo as

duas redes, a alta vai a incríveis 49%.
Se mantiver esse ritmo, a varejista vai
continuai1 deixando a rede dos Diniz
para trás. Essa tarefa deve ficar com o
futuro presidente que, detalhe, pode
ser o primeiro brasileiro no comando
da rede. "Amanhã eu gostaria que meu
substituto fosse daqui", diz ele, ao falai'
pela primeira vez em sucessão. Será
investido R$ l bilhão em 2008 e aber-
tas 70 lojas; entre Dia%, Carrefour e
Atacadão. É uni número recorde. Ain-

da serão inauguradas mais 50 farmácias dentro de
hipermercados em 2008 - além das 50 abertas em
2007. Se isso é o que Pueyo queria? "Eu sempre
penso em um pouquinho mais", diz, H

DINHEI RO/545-12/03/2008 65

Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 545, p. 60-65, 12 mar. 2008.




