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Já faz parte da estratégia do Carrefour abrir negócios sem fazer alarde. Desde 2001, guando 
trouxe a bandeira de supermercados de descontos Dia% para o país, a rede adotou uma 
postura conservadora na divulgação de metas e informações sobre a marca. Um dos motivos é 
a gestão da rede ser independente da administração do Carrefour, que difere até no modelo de 
expansão, por meio de franquias. A bandeira é a aposta para conquistar o público de classe C. 
 
Um dos trunfos é a comercialização de cerca de 800 produtos de marca própria a preços 
competitivos. Atualmente, o Dia% conta com 330 lojas em 50 municípios no estado de São 
Paulo. A empresa emprega mais de 3,8 mil pessoas e já representa 8% do faturamento do 
grupo no país. Em 2008, a rede Dia% faturou R$ 1,8 bilhão, um crescimento de 38% em 
relação ao ano anterior. Mas a operação brasileira ainda é pequena perto das vendas na 
Espanha, maiores da marca no mundo e onde a rede tem cerca de 2,8 mil lojas, sendo 1,9 mil 
próprias e o restante franqueadas. No país, o.Carrefour fatura cerca de R$ 12 bilhões. Na 
França são 914 unidades, sendo que 842 são lojas próprias e 72 franquias, com receita de 
aproximadamente R$ 8 bilhões. 
 
Outras conveniências 
 
O Carrefour ainda conta com outro formato de negócios para desenvolver no Brasil, as lojas de 
conveniência Carrefour Express. Lançado em 2007, em Porto Alegre, as primeiras cinco 
unidades foram abertas em postos de rua do Carrefour. Para ampliar os serviços ao cliente, há 
ainda uma financeira que vende seguros de varejo como Perda e Roubo para o Cartão 
Carrefour; seguro Conta Paga Família; seguro de acidentes-pessoais; Sorte Combinada e 
também seguro Residência. 
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