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Discretamente, varejista lança bandeira de eletroeletrônicos que já conta com 11 lojas em oito 
estados e entra na disputa pelo cobiçado mercado liderado pela Casas Bahia 
 
Sem fazer alarde, o Carrefour criou uma bandeira de eletroeletrônicos para competir no 
cobiçado mercado liderado pela Casas Bahia. A estratégia também é a mesma do Grupo Pão 
de Açúcar, que, recentemente, adquiriu o Ponto Frio, a segunda maior do setor. O Carrefour já 
inaugurou 11 lojas Atacadão Eletro, sendo a maioria no Nordeste. Duas delas estão localizadas 
na Bahia, nas cidades de Juazeiro e Vitória da Conquista, e a outra em Campina Grande, na 
Paraíba. A nova bandeira também está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Sergipe e Rio Grande do Sul. 
 
Na loja recém inaugurada em Campina Grande embalagens de eletroeletrônicos ainda se 
amontoam na entrada, tornando-se visíveis aos clientes que passam em direção ao tradicional 
Atacadão, bandeira do Carrefour especializada na mistura de atacado com varejo, o chamado 
atacarejo, reunindo alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. 
 
Faz parte do plano abrir as operações de eletrônicos coladas a unidades de atacado e varejo. 
Aos poucos, a configuração do Atacadão começa a se assemelhar ao já conhecido modelo de 
galerias presentes nos hipermercados. Em grandes lojas do Carrefour, a rede conta com 
farmácia, agência de turismo, financeira, entre outros serviços. A empresa quer ter até 
cinema. "Nosso objetivo é trazer o máximo de serviços aos clientes e o cinema é uma maneira 
de oferecer mais uma opção de lazer para os jovens", afirma Jean Marc Pueyo, presidente do 
grupo Carrefour. 
 
No Atacadão, as drogarias próprias e a nova bandeira de eletrônicos preenchem a área 
externa. Com a marca recém criada, a rede francesa quer se tornar especialista em 
eletroeletrônicos e eletroportáteis e, ao contrário dos gigantes Casas Bahia, Ponto Frio e 
Magazine Luiza, a nova bandeira não tem móveis em seu mix. "O Atacadão Eletro vem sendo 
freqüentado por todas as classes sociais. Tem preços competitivos e o parcelamento em até 12 
vezes no cartão próprio atrai a atenção dos consumidores", afirma Eliomar Pedro da Silva, 
presidente da Associação Comercial de Vitória da Conquista (ACVC). Na cidade, a principal 
concorrente da marca é a mineira Ricardo Eletro, com duas lojas, além do Hiper Bom Preço, 
bandeira do Walmart que também vende eletroeletrônicos. "O Carrefour precisa fortalecer sua 
presença no Nordeste. A rede ainda não tem a força que o Walmart, por exemplo, possui na 
região", afirma Beth Furtado, especialista em varejo da Alia Consultoria. 
 
Negócios fora do Brasil 
 
Em julho deste ano, o Carrefour anunciou a intenção de levar o formato atacarejo para o 
exterior. Em 2010, a Colômbia será o primeiro país a receber o modelo brasileiro que conta 
com mais de 10 mil itens. "Estamos definindo quais são os países prioritários fora da América 
Latina para levarmos o modelo de atacado", diz Pueyo. Com Regiane de Oliveira. 
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