
Páscoa e promoções aquecem guerra no varejo 
Vera Dantas 
 
Perspectiva é ter aumento de 30% nas vendas, em relação a abril do ano passado  
 
Os maiores concorrentes do varejo de supermercados, as redes Carrefour e Extra, iniciam o mês 
de abril com uma guerra de preços e promoções. O Carrefour tem a perspectiva de aumento de 
até 30% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente por causa da 
Páscoa.  
 
O Extra não divulga estimativas por ter ações na bolsa.  
 
Os dois hipermercados, informam que conseguiram negociar descontos na faixa de 50%, mas 
ainda enfrentam pressões de preços, mesmo com a estabilização do dólar. A tentativa de 
remarcações de 10% a 15% está concentrada na área de produtos de limpeza, higiene e 
perfumaria. "Não estamos aceitando repasses da indústria, porque os aumentos já foram feitos no 
ano passado", diz o diretor de Mercadorias do Carrefour, Gildásio Brito do Nascimento. "Eles 
querem ganhar na margem e precisam ganhar mais no dos." O Pão de Açúcar também tem 
enfrentado a pressão da indvolume como os hipermercaústria deste setor e diz não aceitar 
reajustes que não forem assumidos pela concorrência.  
 
Há comentários no mercado de possíveis tentativas de reajuste de vinhos e destilados.  
 
Nos últimos dois meses, explica o diretor de Mercadorias do Carrefour, os preços se estabilizaram 
e alguns com altas fortes recuaram, como óleo de soja, arroz e café. A farinha de trigo, cita, está 
com queda de 15% e a rede informa que está tentando negociar esta queda com a indústria de 
massas e biscoitos. Nas negociações com fornecedores, o Carrefour acertou para sua promoção 
de abril descontos em 1.500 produtos que vão de 25% a 50%. Em eletroeletrônicos, a rede 
anuncia juros de 1,99% ao mês em até 10 pagamentos. "Investimos mais de R$ 10 milhões na 
campanha publicitária da promoção, cerca de 20% a mais do que em 2002", diz o diretor de 
Marketing , Alfredo Cernic.  
 
Com a campanha, somada à Páscoa, o Carrefour quer vender 30% a mais do que em abril de 
2002 e crescer 20% na comparação com março. Além dos descontos, a rede vai vender este ano 
ovos de chocolate com marca própria e de 1.º preço, formados por produtos que têm o preço 
mais baixo de sua categoria.  
 
"Os ovos de 1.º preço são cerca de 60% mais baratos do que os produtos dos grandes 
fabricantes", diz Gildásio Nascimento. Só as vendas da Páscoa devem ser 20% superiores ao do 
ano passado, prevê. A rede adquiriu 25 milhões de ovos e já vendeu 10% do volume, apesar do 
reajuste de 30% nos preços em relação à Páscoa passada, por causa do aumento do cacau, 
cotado em dólar.  
 
O Extra, do grupo Pão de Açúcar, promete para abril uma cesta básica com preços 19% mais 
baixos em média nos produtos pesquisados pelo Dieese.  
 
Segundo informações da rede são mais de 30 produtos e os descontos chegam a 55%. Para a 
Páscoa a rede espera também um aumento de 30% nas vendas na comparação com 2002.  
 
Exportações - As vendas externas do Carrefour para supermercados da rede e outros, em 14 
países, podem chegar a US$ 24 milhões este ano. Segundo Gildásio Nascimento, até março, já 
foram exportados US$ 18 milhões em produtos alimentares, US$ 7 milhões a mais do que em 
2002. As exportações de produtos de bazar e têxtil somaram até agora US$ 5 milhões.A intenção 
é começar a exportar também eletroportáteis.  
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