
Grupo enfrentou problemas que, segundo executivo, não prejudicaram a marca; ele afirma ainda que ela não está á venda 
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Carrefour prepara modelo para o futuro 
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Os últimos meses do Grupo Carrefour foram 

difícieis. A marca francesa enfrentou proble-

ma contábil, com consequente substituição de 

comando, e a polêmica discussão sobre even-

tual fusão com o Grupo Pão de Açúcar. Mais 

recentemente, o fechamento de 14 lojas da 

marca, além de seis trocas de bandeira para 

o Atacadão, do mesmo grupo, e demissões, fa-

zem parte de um processo de reestruturação 

iniciado no ano passado. De acordo com Ar-

mando Almeida, diretor corporativo do grupo, 

em entrevista ao propmark, a marca se pre-

para para o futuro e não está ã venda. Segun-

do recente comunicado do grupo, as vendas 

brutas (pelo critério de mesmas lojas) da rede 

registraram alta de 5 , 7 % no terceiro trimestre 

ante igual período de 2010, mesmo percen-

tual apontado no acumulado de janeiro a se-

tembro deste ano. Veja a seguir os principais 

trechos da entrevista. 

por Marcos Bonfim 

IMAGEM 
Para o consumidor, os movimento 
que tivemos não agregaram nada 
no sentido de prejudicar a marca. 
Pelo contrário, a performance de 
vendas teve uma recuperação fan-
tástica. Mesmo com os episódios 
recentes, implantamos planos 
realmente importantes de transfor 
mação da companhia. Eu diria que 
na relação empresa-consumidor, 
não poderia afirmar que houve 
impacto. 

CENÁRIO 
Acho que nesses 12 meses nós 
podemos pontuar de maneiras 
diferentes o cenário do Carrefour. 
Primeiro, foi aquele problema 
contábil, um propulsor de todos os 
rumores e comentários negativos 
que tivemos em termos de merca-
do. Depois, tivemos a questão da 
fusão entre o Carrefour e o Grupo 
Pão de Açúcar. E, no terceiro mo-
mento, repaginamos o portfólio, 
com a mudança de bandeira em 

algumas lojas e fechamento de ou-
tras. Com o modelo de gestão que 
tínhamos havia certa morosidade. 
Com a chegada do novo presiden-
te (Luiz Fazzio), partimos para a 
reestruturação, que envolveu até a 
área comercial, com a mudança de 
cerca de 70% do quadro de execu-
tivos. Agora, temos objetivos bem 
claros. O primeiro é retratar de for-
ma mais eficiente o nosso parque 
de lojas para atender melhor os 
nossos consumidores, com uma vi-
são mais atual. Nós tínhamos um 
modelo que carecia de adaptações. 
Vamos converter algumas lojas 
Carrefour em Atacadão. Investi-
mos nas reformas de algumas lojas 
mais de Rs 200 milhões. O fecha-
mento de algumas unidades segue 
a própria dinâmica do mercado na 
busca de rentabilidade e equilíbrio. 
Se tivéssemos feito isso em doses 
homeopáticas, talvez o mercado 
não tivesse percebido e não teria 
gerado tantos rumores. Acredita-
mos que agora o nosso parque de 
lojas está bem ajustado e vamos 
falar de futuro. 

SILÊNCIO 
Quando você vai promover um 
plano de reestruturação como o 

nosso, que ainda está em curso, 
não dá para comunicar ao mercado 
o que está sendo feito. Por isso, a 
companhia fala pouco. É a postura 
do grupo. Não existia uma tática 
ou uma estratégia de proteção 
para este momento. Simplesmente 
não anunciamos o que estávamos 
fazendo porque não queríamos 
viver da publicidade e sim da efeti-
vidade. Era preciso produzir mais, 
fazer mais e falar menos. Por isso 
que digo que a nossa reestrutura-
ção não é truculenta, ela é fechada. 

FECHAMENTO 
O critério para o fechamento de 
lojas nem sempre é o faturamen-
to. Para tomar essas decisões hou-
ve muitos estudos pela nossa área 
de inteligência para ver quais as 
capacidades que teríamos em ca-
da área, que poderia ser reforma 
ou mudança de bandeira ou, por 
último, realmente o fechamento 
da loja. O que aconteceu é que 
algumas lojas, 14 no total, não 
se enquadraram dentro das duas 
primeiras premissas e decidimos 
fechá-las (seis lojas passaram por 
troca de bandeira). 

VENDA 
O mais importante é saber que o 
Carrefour não está à venda, prin-
cipalmente, a filial brasileira, que 
é um dos mercados onde o grupo 
mais aposta por todos os fatores 
que conhecemos - crescimento 
econômico do país, explosão da 
classe média e a nova classe C, 
que vem surgindo como um peso 
importantíssmo para o nosso setor. 
As fichas serão sempre apostadas 
aqui. Não existe nenhuma vontade 
de venda. E estamos de olho no 
mercado para analisar as opor-
tunidades, seja por crescimento 
orgânico ou por aquisição. Venda 
não é cogitada. Estamos atentos às 
oportunidades para uma possível 
aquisição. 

FUSÃO 
Fusão é um ponto que não posso 
discutir. Seria mais uma discussão 
internacional e não doméstica. 
Somos o segundo mercado mun-
dial para o grupo em termos de 
venda e estamos caminhando para 
liderar também em resultados. A 
determinação do grupo é crescer 
no Brasil, investir no país. 

FUTURO 
Precisamos separar os momentos. 
Os dois períodos que geraram mui-
tos rumores no mercado foram: a 
questão contábil que sofremos e 
a fusão com o Pão de Açúcar. São 
páginas, eu diria, viradas totalmen-
te. A transformação não é só um 
processo de correção do passado, 
ela vem com uma visão muito mais 
calcada no presente e no futuro. 
É construir a companhia para o 
amanhã, é novamente eleger, co-
mo sempre fizemos, a questão do 
pioneirismo. Estar na frente, enten-
dendo cada vez mais esse segmento 
e nos adaptando a ele. Mais que 
adaptar, estar no mercado de agora 
com uma visão de futuro, em todos 
os aspectos. O plano de transforma-
ção não é um plano de punição, co-
mo muita gente fala. É muito mais 
do que isso. É construtivo. Nós 
estamos construindo um Carrefour 
para o futuro muito mais adaptado 
para o consumidor de hoje e focado 
em uma visão de futuro. Não dá 
para trabalhar com o modelo do 
Carrefour de dez anos atrás. 

INVESTIMENTO 
Quando o Carrefour investe R$ 
200 milhões em um grupo de lojas 
indica que ele está apontando para 
frente. Para se ter uma idéia, nós 
iremos trocar 600 checkouts. Isso 
tem haver com a produtividade, 
melhora na qualidade do atendi-
mento, de serviço e também no 
conforto das recepcionistas de 
caixa. Quando falamos em R$ 200 
milhões só em reformas de loja é 
exatamente por acreditar que aque-
le é um mercado extremamente 
importante para nós. 

PLANET 
O Carrefour Planet é um modelo 
que foi criado para a Europa de 
uma forma geral e é, novamente, 
um passo que a companhia deu pa-
ra se adaptar aos consumidores de 
hoje, na Europa. Obviamente, aqui, 
no Brasil, nós temos que olhar 
bem para o que eles estão fazendo. 
Qualquer coisa que vier para o 
Brasil, porém, tem que ser tropica-
lizada. Não adianta querermos im-
portar uma metodologia que não 
pode ser tropicalizada. Uma coisa é 
a Europa e a outra é o Brasil. Esta-
mos observando bem os resultados 
do modelo lá para compor a nossa 
estratégia dentro do que iremos 

fazer por aqui. O Planet é mais um 
elemento que se agrega nos nossos 
estudos. 

NOVAS LOJAS 
Temos um projeto grande, e, a par-
tir deste lançamento, poderemos 
dizer ou estabelecer o nível de ex-
pansão que iremos ter na bandeira 
Carrefour. 

RESULTADO 
No curto prazo o mercado irá 
conhecer um pouco mais do que 
estamos propondo como novidade. 
Não posso antecipar, agora, porque 
ainda não está totalmente fechado 
o desenho do que iremos fazer. 
Mas, sem dúvida, sempre focado 
no consumidor, na questão do 
serviço, melhor atendimento, sorti 
mento e qualidade. 

ATACADÃO 
Estamos investindo forte no Ata-
cadão. Neste ano ainda devemos 
abrir 15 novas lojas, aproxima-
damente. Não dá para ser exato, 
porque em alguns casos depende 
da agilidade das prefeituras. Mas 
é um investimento firme nesta 
bandeira, que é um modelo de 
sucesso. Desde que adquirimos 
a rede (em 2007, à época com 34 
lojas) dobramos a quantidade de 
unidades, hoje, temos 76. A deter-
minação também é continuarmos 
de forma acelerada a expansão do 
Atacadão. 

MARKETING 
Temos agora na companhia uma 
recém-chegada diretora de mar-
keting (Adriana Muratore) que 
está desenhando junto com o pre-
sidente e o comitê executivo da 
companhia todo o planejamento de 
marketing e comunicação para os 
próximos anos. 

COMUNICAÇÃO 
Acho que o Carrefour é uma das 
empresas com a comunicação com 
o consumidor mais direta e obje-
tiva. Nós fizemos três campanhas 
neste período: "Ninguém faz me-
lhor que o primeiro", protagoniza-
do pela Ana Maria Braga, simples-
mente chancelando tudo aquilo 
que nós fizemos, relembramos ao 
consumidor o nosso "compromisso 

público". A outra foi muito mais 
na linha do momento de pressão 
inflacionária, a "inflação zero", 
com uma gama de produtos, prin 
cipalmente, os de primeira necess 
dade, que tínhamos anunciado no 
último ano, e repetimos ao preço 
de então. E depois uma promoção 
em que o consumidor, ao comprar 
a segunda unidade de um mesmo 
produto, teria 50% de desconto. A 
comunicação não mudou, ela está 
atual. Estivemos presentes no "Big 
Brother" e recentemente no "O 
Astro"(ambos da Globo). Ou seja, 
estamos agindo. Agora, a questão 
mais geral está sendo desenhada. 

REGIONALIDADE 
O Carrefour é a empresa mais tro-
picalizada do país. É a única que 
está de Caxias do Sul, no Rio Gran 
de do Sul, a Manaus. Estamos em 
17 Estados, mas abrangendo todas 
as regiões. Contando com o Ataca-
dão, são 22 Estados. O sortimento 
é completamente diferente. Sobre 
as oportunidades no Nordeste, 
não temos a menor dúvida. É uma 
das regiões que mais cresce no 
país. E não podemos esquecer do 
Norte. Tem o Pará, onde ainda não 
estamos, mas queremos chegar un 
dia. Entrar em um Estado não é tã< 
simples quanto colocar mais uma 
loja onde você já está. Precisa de 
um desenho mais detalhado. 

PROCON 
Um hipermercado trabalha com 
aproximadamente 70 mil itens, un 
supermercado algo em torno de 
25 mil a 30 mil. Obviamente, não 
existe um sistema eletrônico que 
possa dar um acompanhamento 
100% na questão de prazo de va-
lidade. Nós sabemos disso e tanto 
que tem uma série de ações nas 
lojas para aumentar a eficiência no 
controle. Uma coisa que está acon-
tecendo em São Paulo é que, se o 
consumidor encontrar um produto 
com a validade vencida, ele recebe 
um produto dentro da validade de 
graça. Este movimento foi impul-
sionado pelo Carrefour junto ao 
Procon, que, na ocasião, procurou 
o órgão para encontrar medidas 
compensatórias ao invés de só pu-
nitivas. É bom saber que os casos 
que foram julgados recentemente 
eram de 2005, 2007 e só um de 
2010. Eram cinco casos, sendo um 
de 2010. A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 17.




