
Carrefour adota estratégia para mudar imagem 
 
Quase 30 anos depois de chegar ao Brasil, a serem completados em 2005, a rede de 
hipermercados Carrefour está revendo seu posicionamento: a rede francesa passou por diversas 
mudanças neste período, fez aquisições, trocou o staff várias vezes, investiu em logística e agora 
adota estratégia de comunicação para mudar imagem.  
 
"Nosso tratamento era muito frio. Vimos que precisávamos mudar", disse o diretor de Marketing 
Corporativo, Rodrigo Lacerda, que assumiu o posto há cerca de nove meses, depois de passar por 
indústrias como Danone e Nestlé. 
 
De imediato, o executivo trocou a agência de propaganda: saiu a Salles Chemistri e entrou a 
AlmapBBDO, o que já sinalizou a intenção de mudar a comunicação da empresa. Usando o termo 
tropicalização, que corrigiu imediatamente por evolução, o executivo afirmou que o objetivo é 
adequar o hipermercado ao estilo do brasileiro, que valoriza o ambiente de loja e atendimento. 
 
"O hard selling já não é caminho vencedor, mesmo porque ninguém consegue ter preços baixos o 
tempo todo", disse, empregando o jargão que designa a estratégia agressiva de comunicação 
baseada em preços, adotada pelo Carrefour desde o início. 
 
Com esta decisão, a rede praticamente vai ao encontro da política do Extra, concorrente de 
bandeira de hipermercado do Grupo Pão de Açúcar, que também investe em serviços e ambiente 
de loja e afirma ter preços baixos. Mas o executivo não admitiu que se rendeu à estratégia do 
concorrente, dizendo que ambos simplesmente acompanham os caminhos do novo consumidor.  
 
Novo conceito  
Até o final da década de 90, os ventos sopravam a favor do Carrefour, que introduziu o conceito 
de hipermercado no Brasil e nadava de braçada em um mercado sem concorrentes.  
 
Por mais de 10 anos, ficou no posto de maior empresa do setor, até que o Pão de Açúcar, 
recuperado de uma quase falência, galgou postos e superou a empresa francesa, no início desta 
década, em uma fase de profunda transformação do setor em razão da onda de fusões e 
aquisições e chegada de grupos estrangeiros. Ambos agora estão no topo do ranking de 
supermercados, disputando três ou quatro pontos de "market share". 
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