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Uma loja que entrou 
para a história 
A LOJA CARREFOUR CONTAGEM, QUE REVOLUCIONOU 0 AUTOSSERVIÇO 

MINEIRO, ESTÁ COMPLETANDO 30 ANOS, E A INDA TEM MUITO A ENSINAR 

to de 1,2 mil vagas. Internamente, só a área de 
venda do hiper tinha oito mil metros de um total 
de área de loja de 12 mil metros. Espaço compos-
to de segmentos como drogaria, livraria, labora-
tórios fotográficos e uma série de outros pontos 
de prestação de serviços ao consumidor, como 
quiosques bancários. 

Tudo isso, num horário de funcionamento 
capaz de atender a todos os consumidores: de 
segunda a quarta-feira, até as 22 horas; de quin-
ta a sábado até 23 horas, e no domingo até 21 
horas. A loja não foi o primeiro hiper em Minas, 
já que o Pão de Açúcar Jumbo chegara ao Esta-
do em 1973. 



Estacionamento e fachada 
da loja Carrefour Contagem 
em 1980 (ao lado) e nos 
dias de hoje (abaixo) 

PADRÃO INTERNACIONAL 

Mas o Carrefour, um hipermercado com 
uma bandeira até então desconhecida dos des-
confiados consumidores mineiros, significava 
um padrão internacional em que o consumidor 
encontrava ali uma loja onde pudesse encontrar 
de tudo "do feijão ao caminhão", nas palavras 
do aposentado Joaquim Olímpio Lopes, de 72 
anos, que desde o início de operação da loja sai 
de Igarapé, para fazer compras no Carrefour em 
Contagem. 

A comodidade e o meio de pagamento tam-
bém são algo que o aposentado valoriza muito. 
Lopes diz que faz compras em vários supermer-
cados, mas gosta muito mesmo é do Carre-
four. "Eu tenho muita liberdade, aqui ninguém 
me aborrece. Eu moro em Igarapé e venho de 
carro fazer compras", conta. "Eu fui um dos pri-
meiros a fazer o cartão do Carrefour, e compro 
aqui desde que começou". 

DESDE O COMEÇO 

A italiana Margherita Dalvaro Lisa, de 76 
anos, moradora de Contagem, conta que com-
pra na loja desde os primeiros dias de funcio-
namento. E se naqueles tempos a compra nor-
malmente era de carrinho cheio, hoje não. Na 
última semana de agosto, ela foi lá apenas para 
comprar algo próximo de um quilo de peixes 
que ela pôs na sacolinha, e saiu apressada. 

Mas deu o seu testemunho sobre os 30 
anos da loja. "A primeira vez que comprei aqui 
achei muito bom, não tinha coisa melhor", re-
corda. "Aqui tem de tudo, tudo mesmo, a gente 
só não compra porque não pode". 

TRÊS TIPOS 

Clientes como o aposentado Joaquim Olím-
pio Lopes, de Igarapé, apesar de vir de cidades 
vizinhas, já estavam no foco da rede quando da 
inauguração, como informa o diretor regional da 
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empresa, Epifânio de Prado Parreiras Júnior. 
Segundo ele, quando foi instalada, a direção 

da empresa já pensava em três tipos de cliente. 
Os primários, mais próximos da loja, os secundá-
rios, nos bairros mais distantes (naquela época 
a região tinha uma densidade populacional ainda 
pequena) e os terciários, vindos de cidades como 
Igarapé, Esmeraldas, Pará de Minas. 

ÔNIBUS FRETADOS 
Naquele primeiro momento, a estratégia do 

Carrefour era comprar em grande escala e ven-
der barato. Uma opção de compras que chegava 
num momento ideal para atender a um consu-
midor que vivia assolado pela inflação. Período 
em que, invariavelmente, o mês durava muito 
mais do que o salário do trabalhador. Com isso, 
vinham caravanas de outras cidades para com-
prar no recém-instalado centro de compras. No 
estacionamento já havia um espaço reservado 
para os ônibus. 

O empreendimento, o quarto fora da França, 
não decepcionou os investidores, como relata 
Parreiras Júnior. "Quando o Carrefour chegou' a 
Minas Gerais, através de Contagem, a expecta-
tiva era muito grande, e não foi diferente, tanto 
que vinha muita gente de ônibus de outras ci-
dades. A acolhida do povo mineiro ao Carrefour 
foi uma coisa fantástica", lembra. 

Nos anos 1980, uma das principais preocu-
pações das famílias era com a compra do mês. 
Quando recebiam o pagamento, as pessoas 
compravam o que o salário conseguia pagar, 
porque amanhã ou depois estaria tudo mais 
caro. Era uma incerteza que nem mesmo os 
pequenos supermercados da época estavam 
imunes, porque os casos de desabastecimento 
eram frequentes. E nisso, uma empresa como 
o Carrefour teve papel fundamental. "Conseguí-
amos um volume de compras muito grande e 
repassávamos a preços muito baixos ao consu-
midor", confirma Parreiras Junior. 

REFERÊNCIA PARA O SETOR 
Se por um lado o consumidor estava vis-

lumbrado com um hipermercado de padrão 



internacional, por outro não deixava de ser 
uma apreensão para os concorrentes minei-
ros. Afinal, era um concorrente muito grande 
e preparado para um mercado dominado por 
empresas familiares. Eram muitas incertezas 
sobre o que viria. 

Parreiras Júnior acredita que o efeito foi 
exatamente o contrário. 0 Carrefour acabou se 
tornando uma referência para todo o setor em 
Minas. "A chegada do Carrefour estimulou as 
redes locais a se profissionalizarem mais, co-
meçou a ser uma referência de mercado para 
todo mundo", analisa. 

Não só por demanda do Carrefour, mas pelo 
setor que crescia e buscava um sortimento 
mais adequado, e essa profissionalização con-
tribuiu também para com o crescimento da in-
dústria. "0 desabastecimento era um problema 
frequente. Já aconteceu de ovos de Páscoa 
acabarem na Sexta-Feira Santa, e a cerveja 
nacional acabar durante o carnaval, e tínhamos 
que importar", recorda Parreiras Júnior. 
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NOVOS TEMPOS, NOVO FOCO 
Sem a escalada inflacionária, a estabilização 

dos preços, a partir do Plano Real em 1994, trou-
xe novas estratégias para a empresa, já que ven-
der em grandes volumes, o grande diferencial no 
passado, já não se justificava mais. "0 diferencial 
hoje é uma gama de produtos com tudo que o 
cliente procura. Ele vem aqui e compra produtos 
para cachorro, para casa, têxteis, para o carro, 
tudo de que ele precisar", diz Parreiras Júnior. 

0 diretor ressalta que o hipermercado hoje é 
a solução para o consumidor nos mais variados 
serviços. É que nos 96 mil metros de área estão 
serviços tão amplos quanto a espaço. Lavajato, 
mecânica, lanchonetes, posto de combustível e 
até parques de diversão que, eventualmente, se 
instalam nas dependências da loja. 

Além disso, garante o diretor, o Carrefour 
não passa dois anos sem uma novidade para o 
cliente. Uma delas foi em 2003, com a abertura 
do posto de combustível. A parceria entre duas 
tradicionais bandeiras voltadas para o consu-
mo, Carrefour e Shell, veio atender à demanda 
de uma região da cidade, até então pouco aten-
dida por postos de combustível. 

Outra novidade entre as várias oferecidas 
pela empresa nesses 30 anos é a comercializa-
ção de marcas próprias de vários produtos, como 
café, massas, entre outras. Além da vantagem 
de oferecer um produto de boa procedência e 
a preços mais baixos, as indústrias escolhidas 
para desenvolver essas marcas próprias são 
empresas tradicionais em Minas Gerais. "Isso 
é importante porque fortalece a indústria regio-
nal", justifica Epifânio Parreira Junior. 

ORGULHO DO UNIFORME 
"Eu trabalhava vendendo picolé lá fora e via 

uns meninos que saíam daqui com uniformes, 
todos arrumadinhos, e pensava: um dia eu ainda 
vou trabalhar naquela empresa... Eu tinha muita 
vontade de trabalhar aqui". 0 relato acima é de 
um garoto que em 9 de janeiro de 1987, de fato 
começou a trabalhar no Carrefour, aos 17 anos 
de idade. Era o primeiro emprego formal de Car-
los Augusto de Oliveira, e o cargo, embalador. 
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Ele ficou seis meses na loja e precisou sair. No 
mesmo ano, foi tentar a sorte numa vaga anuncia-
da por uma agência de empregos para o cargo de 
repositor. "Eu estava precisando de uma oportuni-
dade, nem sabia que era para o Carrefour", lem-
bra. De volta à empresa, foi atuar como repositor 
na seção de hortifrutigranjeiros, depois passando a 
confeiteiro. Hoje é o gerente de padaria da loja. 

"Eu gosto bastante do que faço aqui. É um 
ambiente muito bom, e praticamente é um so-
nho realizado", diz ele com um olhar distante e 
relembrando os tempos em que vendia picolé 
e sonhava ser um dos "meninos" que trabalha-
vam no Carrefour em Contagem. 

primeiros dias, mas o momento exigia persis-
tência. "Na época em que entrei, havia um de-
semprego muito grande, e foi nesse momento 
que apareceu a oportunidade aqui", agradece. 

Hoje, ela recorda o tempo em que começou 
como funcionária do Carrefour, o orgulho que era 
vestir o uniforme de uma grande empresa, to-
talmente desconhecida pelos trabalhadores da 
RMBH. "A gente tinha aquela satisfação de traba-
lhar numa loja grande e bonita", orgulha-se. "Todo 
mundo que via a gente com o uniforme dizia: oh, 
você trabalha no Carrefour?", recorda envaidecida 
Neuzinha, que desde 2008 deixou a frente de cai-
xa e foi para a seção de hortifrutigranjeiros. 

HA 23 ANOS 

Neuza de Almeida Santos Ramos, a Neuzi-
nha, também trabalha no Carrefour há 23 anos, 
e já fez do local a "sua segunda casa". Come-
çou como operadora de caixa, função em que 
permaneceu por 21 anos. Mesmo acreditando 
que não ficaria muito tempo. "Quando entrei, 
pelo primeiro momento achei que não ficaria 
nem um ano", conta ela, que achou difíceis os 

" PARA OUVIR O CLIENTE 

Hoje há uma ação em todas as lojas do Car-
refour em Minas, e a unidade de Contagem foi 
a primeira, ela foi a pioneira no projeto "Cliente 
Amigo". Trata-se de uma reunião mensal com 
os clientes para um café da tarde, quando a 
pauta é bastante flexível. São cerca de 10 a 
15 clientes convidados por vez, para falar o que 
quiserem sobre a loja. 



As reuniões são registradas em ata assinada por 
todos e vira um documento em que a loja se compro-
mete a dar uma resposta ao cliente. "0 grande obje-
tivo dessa reunião não é dar um retorno ao cliente na 
'hora H', mas um comprometimento para com ele", 
explica o gerente da unidade, Ronelcir Luis da Rocha. 
"Não fica pergunta sem resposta", garante. 

0 projeto deu tão certo que "já passaram aper-
to" com os clientes, lembra Rocha. "Uma vez re-
solvemos convidar umas 35 pessoas, achando que 
viriam umas 15, mas vieram todos os clientes", 
recorda. Normalmente são convidados aqueles 
clientes identificados pela maior frequência na loja, 
pelas reclamações feitas e aqueles que há mais 
tempo compram na unidade. 

MUITAS IDEIAS 
Dessas reuniões saem ideias que vão adaptan-

do a loja ao desejo do cliente. No dia 26 de agosto, 
ocorreu mais um encontro e alguns clientes ressal-
tam a importância dele. A dona de casa Ming Ang 
Simões é cliente do primeiro Carrefour no Brasil. 
Ela morava em São Paulo na época da inauguração 
daquela unidade. Em Contagem, é cliente desde a 
criação da loja. "Os encontros promovidos pelo Car-
refour são válidos pelas discussões apresentadas 
em prol do melhoramento do atendimento e outras 
questões", diz. 

"Nesses 30 anos, já mudou muita coisa e tem 
muito mais para mudar. Gosto do Carrefour. Digo 
que nós clientes de todos os dias já estamos vi-
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0 amplo 
estacionamento 
sempre foi um dos 
destaques da loja que 
sacudiu o mercado 
mineiro em 1980 

ciados em Carrefour, e fazemos todas as nos-
sas compras aqui", prossegue Ming. As pala-
vras dela estão de acordo com o que diziam 
os consumidores em geral nos primeiros anos 
da empresa em Minas. A marca virou sinôni-
mo de compras em hipermercado, já que fazer 
grandes compras era dito "fazer Carrefour". 

"Acho essenciais os encontros promovidos 
pelo Carrefour Contagem, não só as reuniões 
com os clientes, mas também os cursos de 
culinária, dos quais sempre participo", avalia a 
professora e chef de cozinha Rosa Maria Ro-
drigues Alvim, cliente há mais de'23 anos. "As 
reuniões demonstram a atitude do Carrefour de 
sempre ouvir o cliente e melhorar, em prol da 
qualidade de compras para os clientes. Desejo 
que o Carrefour Contagem continue sempre as-
sim: bons produtos e ótimo atendimento". 

Alex de Castro é cliente Carrefour há mais 
de 10 anos, e é a primeira vez de que participa. 
"As reuniões promovidas pelo Carrefour Conta-
gem permitem um contato próximo entre os 
clientes e a gerência, e através delas podemos 
colocar nossa percepção sobre o atendimento 
que o Carrefour está nos oferecendo. Gostei 
muito e pretendo participar das próximas." 

PARCERIAS DURADOURAS 
Para se consolidar num mercado "conserva-

dor" como o mineiro, era preciso se associar a 
importantes marcas que falassem a língua do 

consumidor local. Assim, nasceram parcerias 
com empresas tradicionais, e que até hoje são 
fornecedoras da loja. 

Uma dessas é a Pink Alimentos, parceira 
desde a inauguração. "É uma enorme gratidão 
ter essa parceria com o Carrefour", ressalta o 
diretor comercial da empresa, Rodrigo Cardo-
so. Ele analisa que o Carrefour foi crescendo no 
mercado de Minas, abrindo mais lojas, e a par-
ceria se fortalecendo ainda mais. "É um cliente 
que sempre foi uma referência" disse. 

Hoje, Cardoso avalia que as parcerias co-
merciais são menos duradouras. Fato que faz 
do Carrefour um cliente de destaque para o 
fornecedor. "É um comprometimento de muitos 
anos, e hoje é difícil ficar tanto tempo assim 
com o mesmo cliente". 

REPRESENTANTE COMERCIAL 
Aos 66 anos, 46 deles como representante 

comercial, Ascis Gomes da Silva atende ao Carre-
four de Contagem desde a criação da unidade. Ele 
garante que foi uma grande novidade para a época. 
"Era o primeiro hipermercado de Minas (na verdade 
o segundo), aquela loja imponente e que se tornou 
uma grande escola para nós", reconhece. 

O representante, que trabalha com vários 
produtos alimentícios, lembra que a chegada do 
Carrefour a Contagem simbolizava muito mais 
que um marco no setor de supermercados. "Eu 
recebi aquela novidade com um grande entusias-
mo, a gente percebia que era o inicio de um gran-
de desenvolvimento, como de fato foi", disse. 

Segundo Silva, o Carrefour trouxe uma cul-
tura diferente, com mix diferenciado. "Aquele 
tanto de departamentos independentes e cada 
um com um gerente, muita coisa que não exis-
tia", disse o representante, que começou ven-
dendo "Brahma" em garrafas porque ainda não 
existia em lata. 

E se o Carrefour foi "uma grande novidade, 
uma escola para ele", ainda continua sendo. Em 
alguns assuntos, ainda é um calouro. "Nesses 
46 anos na estrada, é a primeira vez que dou 
uma entrevista", revela. "É motivo de muito or-
gulho para mim, ainda mais de falar para uma 
grande revista como é a GÔNDOLA". • 

Text Box
Fonte: Gôndola, Belo Horizonte, ano 16, n. 179, p. 34-44, set. 2010.




