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JEAN-MARC PUEYO
abre o jogo

O homem que decide os rumos do Carrefour no Brasil fala sem rodeios sobre
temas polêmicos como concorrência, descontos, compra de lojas, economia

informal, perda de mercado, etc. Veja nesta entrevista especial as opiniões e as
muitas novidades do Carrefour para este ano e o próximo

Desportista, Jean-
Marc Pueyo ado-
ra correr. Seja em

Paris, ern Buenos
Aires ou aqui, já que
o novo diretor-supe-
rintendente do
Carrefour Brasil viaja
freqüentemente. "
Meus tênis estão sem-
pre na mala. É a úni-
ca coisa que nunca
esqueço", diz. Ex-
maratonista, hoje
corre uma hora por dia e nos
domingos de duas a três horas.
O que lhe dá muita energia
para, aos 50 anos, enfrentar um
novo desafio: levar a marca
Carrefour ainda para mais per-
to dos clientes brasileiros.
Nesta entrevista, dada duran-
te um almoço com a editora de
SuperHiper, Susana Ferraz -
única revista especializada con-
vidada - e mais cinco jornalis-
tas dos quatro maiores jornais
do País e urna das principais
rádios, no seu primeiro grande
encontro com a imprensa no
País, Pueyo fala claramente dos
planos do Carrefour, informan-
do novidades das bandeiras
Carrefour e Champion, como a
investida nos negócios farmá-
cia e banco.
A chegada de Pueyo ao Brasil

no início do ano, substituindo
Eric Uzan, promovido a dirigir
as operações na América Lati-
na, foi na verdade um retorno.
"Sou um dos antigos do
Promodès, onde fui responsá-
vel pela fusão das operações do
Carrefour e do Promodès na
Indonésia", revela. "Depois da
fusão eu vim para o Brasil, em
2002, fiquei dois anos e, em se-
guida, fui para o México, para
dirigir as operações lá (também
no lugar do Uzan, que tinha vin-
do para o Brasil)", conta.
Desde janeiro à frente da dire-
toria do Carrefour, Pueyo já
deu seu ritmo à empresa, lide-
rando novos projetos, como o
de pesquisa e comunicação das
marcas Champion e Carrefour.
Confira todos os detalhes a se-
guir, pelas suas próprias pala-

vras num já bom por-
tuguês, pelo pouco
tempo de Brasil, mes-
clado com um pou-
co de sotaque espa-
nhol e uma pronún-
cia que, como não
poderia deixar de ser
remete a sua língua
original, o francês...
• Como o senhor
avalia a concorrên-
cia no Brasil, com
as mudanças do úl-

timo ano em que o senhor es-
teve fora, como a aquisição
do Bompreço pelo Wal-Mart?
Pueyo - Toda concorrência é
muito interessante para o clien-
te e nos permite não nos aco-
modar e ter mais criatividade
e iniciativa. É um bom caminho
para nossas equipes serem ain-
da melhores.
Mas posso dizer que a concor-
rência amadureceu no Brasil,
apesar de ainda ser sério o pro-
blema da concorrência infor-
mal, sofremos com ela, como
todas as empresas de varejo.
Para acabar com isso, precisa-
mos do apoio do governo e da
conscientização de todos.
• Depois de um ano difícil
como foi 2003, este ano está
sendo bom para o Carrefour?
Pueyo - No primeiro semestre
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do ano tivemos um crescimen-
to nominal de 8%, em relação
ao ano passado (mesmas lojas)
e pelos resultados dos últimos
dois meses a tendência é me-
lhorar, pois vimos que no Brasil
a economia está retomando um
bom ritmo. Estamos otimistas e
devemos crescer 8% nominal-
mente, com as mesmas lojas (um
crescimento real de 2% a 3%).-.
Será o nosso melhor resultado
desde 2001, pois fizemos muitos
trabalhos internos, de motiva-
ção das equipes, de reestrutu-
ração dos formatos, com inves-
timentos fortes em informática.
Todas as área foram bem traba-
lhadas e estamos colhendo os
frutos desse trabalho.
• Este processo de reestrutu-
ração já acabou? Mesmo no
Champion?
Pueyo - Posso afirmar que 98%
do processo de reestruturação
do Champion está finalizado:
fechamento de cerca de 20
lojas, adequação do mix e
layout, organização logística...
• Com isso, para este ano vão
ser abertas mais lojas de su-
permercados?
Pueyo - Este ano não vamos
abrir lojas (Champion), devido
a este processo de organização,
que nesta última fase incluiu
uma pesquisa externa para ver
qual é a imagem que têm de-
las nossos consumidores. Por-
tanto, agora estamos adequan-
do a estratégia da nossa comu-
nicação, com posicionamento
da marca, etc. Já é certo que
em 2005 vamos retomar a ex-
pansão, seja de forma orgâni-
ca ou por aquisições. Estamos
abertos a oportunidades... Por
exemplo, ouvimos que a CBD
pode vender algumas lojas da

Já é certo que em 2005
vamos retomar a expansão

do Champion, seja de forma
orgânica ou por aquisições

rede Sé, em São Paulo, e esta-
mos interessados... Se tivermos
oportunidades, estamos aber-
tos para crescer.
• Qual foi a mudança mais
importante que ocorreu no
Carrefour, na sua avaliação,
nos últimos anos?
Pueyo - Para nós o mais impor-
tante até agora foi toda a or-
ganização da cadeia de supri-
mentos, logística, informática...
O Carrefour era uma empresa
completamente descentralizada
e passou para o modo
semicentralizado. Toda a parte
de processos de decisão, com
ferramentas apoiando, tem de
ser centralizada. Na parte do
negócio, estamos comparti-
lhando a decisão entre as áre-
as de operações e a gestão da
mercadoria. Se falamos de co-
municação e publicidade,
ocorre da mesma forma, tem
uma grande parte que é admi-
nistrada pelo nacional - via TV
e parte institucional - e em ter-
mos de regional há a capacida-
de de se fazer comunicação
local por meio de ofertas locais.
O grande trabalho foi o de
definir o que deveria ser cen-
tralizado e o que não deveria...

E um pouco mais complicado
que isso, pois inclui toda uma
mudança cultural que tem de
ser explicada, pois os níveis de
responsabilidade mudam...
• Com isso, o diretor de loja,
que no início do Carrefour no
Brasil centralizava boa parte
das decisões do negócio, per-
deu muito poder...
Pueyo - Eu não falaria de po-
der... poder sobre o quê... o
comercial. O diretor de loja tem
influência sobre as compras,
para reagir à concorrência dos
preços. A única coisa que mu-
dou bastante é que dez anos
atrás ele fazia compras da loja
e agora não faz mais. Ele parti-
cipa na decisão das negocia-
ções, mas as compras são uni-
ficadas. Uma parte é negocia-
da nacionalmente e outra é
negociada regionalmente, sob
a responsabilidade de um só
ator que é a (diretoria de)
mercadoria. O sortirnento é de-
finido a partir do gerenciamen-
to das categorias e também tem
o pessoal de operação que faz
um trabalho de adequação do
mix ao cliente. Para mim dire-
tor de loja hoje tem o mesmo
poder. Só que não precisa fa-
zer algumas tarefas que antes
fazia, ele pode cuidar mais do
cliente, do atendimento, da
ambíentação da loja, da pre-
sença do produto, da motiva-
ção dos funcionários.
• Como se dará a expansão
do Carrefour este ano e em
2005?
Pueyo - Este ano vamos abrir
uma loja no Recife - será a se-
gunda da cidade e a segunda
do ano...
• Por que só agora abrir uma
segunda loja lã... Já é reação
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à compra do Bompreço pelo
Wal-Mart?
Pueyo - Se o Wal-Mart com-
prou o Bompreço é porque os
outros atores não queriam mui-
to comprá-lo... Essa loja do Re-
cife, no bairro de Boa Viagem,
já estava prevista no ano pas-
sado. E só não abrimos lojas
antes, porque o Carrefour ain-
da não tinha adequado bem
seu sortirnento à região, então
ele não era tão bom.... Agora
faz quatro anos que as nossas
lojas no Nordeste (no Recife
e em Natal) crescem bastante
e têm uma lucratividade mui-
to interessante e por isso reto-
mamos a expansão na região.
• A proposta é continuar ex-
pandindo no Nordeste?
Pueyo - A nossa intenção é
fortalecer nossa presença nas
praças em que já atuamos: São
Paulo, claro, Rio e Brasília...
Goiânia, onde estamos bem, e
Manaus, onde abrimos uma
loja em março passado.
• Ainda no Nordeste, e o G.
Barbosa, não há mesmo mais
interesse?
Pueyo - Não, não pensamos

No ano que vem vamos
abrir entre W e 12 hipermer-

cados Carrefour. Temos
terrenos e oportunidades

em adquirir o G. Barbosa. Esta
foi uma decisão tomada pelo
grupo já no ano passado.
• Este aprendizado de Reci-
fe e Natal é um começo para
a expansão do grupo no Nor-
deste, em outras capitais?
Pueyo - Claro... Estamos pro-
pensos hoje a abrir lojas nas ca-
pitais que tenham uma massa
de consumidores para tanto...
• Já há uma base logística
para isso?
Pueyo - Hoje temos uma logís-
tica de abastecimento para o
Nordeste por meio do centro
de distribuição (CD) de Brasí-

lia. Mas ainda precisamos mais
concentração de lojas para
abrir um CD no Nordeste.
• Em relação a São Paulo, es-
pecialmente quanto ao
Champion, há intenção de
expandir em bairros que hoje
contam com a forte presen-
ça de outras redes?
Pueyo - Se temos oportunida-
des... temos interesse. Em São
Paulo é complicado para en-
contrar terrenos bem localiza-
dos para implantar lojas, espe-
cialmente na região central.
Não é o caso dos hipermerca-
dos. Para eles ternos oportuni-
dades em São Paulo...
• E a expansão do Carrefour,
este ano, e no ano que vem,
como esta programada?
Pueyo - Este ano temos duas
lojas (Manaus, já aberta, e a do
Recife). No ano que vem va-
mos abrir entre 10 e 12 lojas.
Ternos terrenos, temos oportu-
nidades, mas ainda não foram
todas definidas...
• Em quais praças?
Pueyo - São Paulo, Manaus...
Nas praças ern que já estamos,
nós vamos expandir.

                                    Anúncio
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• Qual o valor dos investi-
mentos da empresa para
2005?
Pueyo - Para a expansão do
ano que vem estão previstos R$
600 milhões.
• E este ano, os investimen-
tos já chegaram a quanto?
Pueyo - Este ano um pouco
menos, estamos com R$ 450
milhões... e no ano que vem em
torno de R$ 600 milhões. Ou
seja, ern três anos (2003 a
2005), estamos investindo en-
tre R$ 1,6 bilhão e R$ 1,7 bilhão.
• Pelo número de lojas, então
a maior parte do investimen-
to realizado em 2003 e 2004
está sendo na organização em
si, em logística, controle de
perdas, em gestão, etc.?
Pueyo - Exatamente em supply
chaim (cadeia de abastecimen-
to)... em logística, na remode-
lação de algumas lojas antigas,
comprando terrenos para ex-
pansão, entre outros.
• Nessa remodelação de lo-
jas que está acontecendo,
percebemos a diminuição do
tamanho dos hipermercados,
correto? O "hipermercado
compacto" é o formato elei-
to para o Carrefour hoje?
Pueyo - Sim. Para nós o tama-
nho compacto fica entre 7 mil
e 8 mil metros quadrados de
área de vendas. É o formato
que predomina, exceto em al-
guns lugares em que temos a
possibilidade de fazer lojas um
pouco maiores.
• O senhor falou há pouco
das pesquisas para ver como
estava a comunicação do
Champion com os clientes...
E no Carrefour algo vai mu-
dar em termos de comunica-
ção, já que houve a troca re-

Investimos R$ 450 milhões
na organização, e no

ano que vem investiremos
RS 600 milhões

cente de agência de publici-
dade?
Pueyo - Certo, eu falei do
Champion, mas nós fizemos
duas pesquisas de imagem, uma
para Carrefour e outra para o
Champion. Elas foram feitas
corn clientes para avaliar nos-
so posicionamento e ver quais
são as áreas de oportunidades
para as duas marcas. No
Champion ainda estamos con-
cluindo este trabalho. E para o
Carrefour já foi decidido há
três meses mudar de agência e
agora em setembro, mês de
aniversário, estamos entrando
com uma nova comunicação.
• Ela mostrara a nova cara do
Carrefour?
Pueyo - Não uma nova cara...
É uma continuidade, uma evo-
lução. Os clientes evoluem, o
varejo evoluiu. É uma comuni-
cação mais quente, mais moder-
na, que procura aproximar ain-
da mais a marca do cliente. Va-
mos investir R$ 10 milhões para
essa campanha institucional e,
dependendo do feedback, va-
mos decidir as possíveis etapas.
• Há quanto tempo os senho-
res não faziam uma campa-
nha institucional?

Pueyo - Desde o final de 2001.
Como está a participação nos
resultados do grupo no Bra-
sil dividida pelas bandeiras
Champion/Carrefour? Porque
o Dia% não entra nesta con-
ta? Como a abertura de lojas
em 2005 muda isso?
Pueyo - Hoje 20% do fatura-
mento vem do Champion e
80%, do Carrefour. O Dia% é
uma empresa distinta e os re-
sultados são somados direto
ao resultado mundial do gru-
po, na França. Funciona assim
no mundo todo, com as ope-
rações de hard-discount.
• Com essa abertura de 10 a
12 lojas do Carrefour em 2005
vai diminuir a participação do
Champion?
Pueyo - Talvez... Hoje ainda
não está finalizado o plano de
expansão do Champion para
2005. Por isso não posso falar
de expansão. Mas varnos cres-
cer. Ternos um modelo comer-
cial acertado.
• Agora podemos dizer que
a receita da empresa para o
modelo supermercado já está
arredondada (depois das di-
ficuldades enfrentadas no
passado)?
Pueyo - Sim, está. Fizemos todo
um trabalho de adaptação das
lojas nas suas zonas de atua-
ção, adequando-as aos seus
públicos, seja predominante-
mente A, B ou C. E hoje cada
loja tem um modelo econômi-
co um pouco diferente.
• Mas o Champion ainda dá
prejuízo?
Pueyo - Hoje temos lojas lucra-
tivas e outras não. O objetivo
deste ano é o equilíbrio. Este
ano o Champion não vai pre-
judicar o desempenho do
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Carrefour. Para nós o interes-
sante é que os dois formatos
estão crescendo, o que nos
permite ser otimistas.
• Qual a expectativa para fe-
char o ano, em termos de
resultados?
Pueyo - Cerca de 8% de cres-
cimento nominal. Se conside-
rarmos uma inflação de 6%,
deve ser um resultado real de
2% ou até 3%-
• Há expectativa da rede vol-
tar a ser a primeira do
Ranking do setor no Brasil?
Pueyo - Não é o objetivo mai-
or. O nosso objetivo é ter os
melhores preços e ser a empre-
sa mais reconhecida pelos bra-
sileiros.
• No ano passado, Uzan, ex-
diretor - superintendente do
Carrefour, falou que um dos
pontos fortes da sua gestão
seria diminuir as perdas.
Quais os pontos fortes da sua
gestão?
Pueyo - Para mim os pontos
importantes estão aliados ao
supply chain - um ponto mui-
to importante para nós - e à
motivação dos nossos funci-
onários para o atendimento
ao cliente. A parte de contro-
le de perdas foi um processo
muito forte, que felizmente
foi feito, e agora já faz parte
do nosso dia-a-dia.
• Neste caso, os investimen-
tos em logísticas são priori-
tários...
Pueyo - Sim. Este ano nós abri-
mos um CD em Brasília. E va-
mos abrir um novo no Rio de
Janeiro, em Duque de Caixas,
com 40 mil metros quadrados
de área de depósito. Ele rece-
berá todo o movimento do
nosso CD atual e ainda terá

/Vosso objetivo é
ter os melhores preços e
ser reconhecidos pelos

brasileiros

toda a parte do frio alimentar.
Antes estávamos em um local
complicado... peno de uma fa-
vela... Agora estaremos bem
estruturados.
• Todos os CDs são constru-
ções em terrenos próprios?
Pueyo - Não, são alugados. Só
o de São Paulo, maior, é pró-
prio.
• E os postos de gasolina...
a tendência também é cres-
cer em unidades?
Pueyo - Hoje nós temos mais
de 50 unidades. Mas nosso
objetivo é abrir 10 postos mais
e em todas as unidades onde
for possível.
• Os senhores pretendem
abrir também Farmácias
Carrefour?
Pueyo -Ah... Farmácias... É um
produto interessante! Estamos
olhando sim.
• Vão abrir em 2005 ou ain-
da em 2004?
Pueyo - Temos um projeto para
entre o final do ano e início de
2005 abrir algumas farmácias...
• Em São Paulo?
Pueyo - Só em São Paulo...
• Na área financeira, nos car-
tões, há novidades?
Pueyo - Nós temos uma base

de 4 milhões de cartões (na
Administradora de Cartões
Carrefour), que operamos jun-
to com a Cetelen (corporação
francesa - Grupo PNB Paribas
-, líder europeu na área de
crédito direto ao consumidor),
sendo 60% nosso e 40% dela.
Agora no final de julho, o Ban-
co Central nos autorizou a
operar o Banco Carrefour, para
empréstimos, financiamentos,
saques e seguros.
• Quantas agências do Ban-
co Carrefour serão abertas e
quando?
Pueyo - Vamos começar ern ja-
neiro, com 86 agências em todo
o Brasil.
• Este Natal tende a ser me-
lhor do que o do ano passa-
do? Como estão os planeja-
mentos de compras para a
época?
Pueyo - Acho que sim, tende
a ser melhor porque o Natal
de 2003 foi complicado. As ne-
gociações geralmente aconte-
cem três meses antes, portan-
to, em setembro - mês do ani-
versário Carrefour - já
estaremos iniciando algumas
negociações para oportunida-
des de vendas no Natal.
• O que representa a alta
carga de tributos que existe
no Brasil?
Pueyo - É um peso forte, por-
que hoje temos 39% de im-
postos totais. Claro que é
uma coisa que impacta nos-
sas empresas, pois a cada ano
há uma carga maior. Não pre-
judicou até hoje nossas em-
presas, mas temos que cuidar
bastante, fazendo com que
nossos processos sejam cada
vez mais eficientes para não
perder a rentabilidade.




