
Carrefour fica mais perto de fornecedor para marcar posição 
Claudia Facchini  
 
Em sete dias, o presidente da rede francesa de supermercados fez reuniões com 18 altos 
executivos 
 
Na sexta-feira à noite, o superintendente do Carrefour, Jean-Marc Pueyo, e o presidente da 
Ambev, Luiz Fernando Edmond, tomavam juntos um chope Stela Artois no saguão da sede da 
varejista em São Paulo. A cervejaria começará a vender a versão long neck da marca belga para 
os supermercados em setembro. Mas não era só sobre isto que eles conversavam. 
 
Para Pueyo, o "happy hour" com Edmond encerrava uma maratona de encontros com os 
presidentes das grandes indústrias de bens de consumo do país. Em cinco dias, o chefe do 
Carrefour reuniu-se com os principais executivos de 18 grandes fornecedores, que abastecem 
quase metade de suas vendas. 
 
Além da Ambev, também foram convidados Coca-Cola, Unilever, Procter&Gamble, Nestlé, Gillette, 
Sadia, Perdigão, Colgate, L'Oréal, J&J, Kimberly, Reckitt, Diageo, Kraft, Danone, SC Johnson e 
Sara Lee . Cada reunião demorou em média duas horas. 
 
"Essa é a primeira vez que fazemos esta rodada de encontros 'top to top' no Brasil", afirma Pueyo. 
O objetivo é melhorar o diálogo com os fornecedores, com os quais as negociações do Carrefour 
nem sempre são fáceis. As indústrias se queixam das práticas comerciais impostas por seu 
cliente, como prazos de pagamentos e preços. "Como vocês chamam isto no Brasil? Braço-de-
ferro. Nós queremos sair disso", diz o executivo francês. 
 
A necessidade da varejista de aplainar o seu relacionamento com as indústrias é um sinal de que 
ela está preocupada com o avanço de seus maiores concorrentes: Wal-Mart e Pão de Açúcar. O 
Carrefour precisará de seus fornecedores para traçar ações de marketing, campanhas 
promocionais e conseguir, assim, ganhar participação de mercado. 
 
Nos cartazes colocados para o seu público interno, a varejista usa frases como "reconquistar o 
espaço que é nosso", demonstrando que reconhece ter perdido terreno. Pueyo explica que os 
encontros com as principais indústrias de bens de consumo são um dos pilares de um novo 
projeto administrativo, batizado internamente de "plano de transformação". 
 
Há cinco anos, o Carrefour entregou o título de número um do varejo brasileiro para o grupo Pão 
de Açúcar depois de uma década de liderança. Agora, é o Wal-Mart que galga posições e ameaça 
tirar-lhe o posto de número dois. 
 
Em Paris, a matriz do Carrefour está atenta e disposta a defender sua posição no mercado 
brasileiro, onde fincou sua bandeira há 30 anos. "Existem dois países considerados estratégicos 
para o Carrefour. Na América Latina, é o Brasil. Na Ásia, é a China", afirma Pueyo. 
 
O Wal-Mart, por sua vez, também pôs o Brasil entre seus alvos internacionais. A gigante 
americana teria interesse em comprar os ativos do grupo português Sonae na região Sul, o que já 
a deixaria bem mais próxima do Carrefour em vendas no país. 
 
O Carrefour adiantou-se e comprou 10 lojas do Sonae na capital paulista e baixada Santista, 
encerrando um jejum de aquisições de quatro anos. A varejista francesa agora possui, por 
coincidência, 97 hipermercados e 97 supermercados da marca Champion. 
 
Segundo Pueyo, nas reuniões com os fornecedores, os dois lados procuraram ser transparentes.  



O Carrefour colocou na mesa informações estratégicas, como suas práticas de fixação de preço e 
desempenho dos produtos nas gôndolas. As indústrias trouxeram dados como a participação do 
Carrefour nas suas vendas. 
 
"Não é um privilégio do Carrefour ter conflitos com a indústria", afirma Laurent Bendavid, diretor 
de mercadorias da rede. O que se buscou com as reuniões, acrescenta, foi estabelecer uma 
relação comercial sustentável. A varejista, por exemplo, abriu os seus planos de expansão no 
Brasil para que os fornecedores possam também traçar suas estratégias de vendas nesses 
mercados a longo prazo. A rede dirigiu o foco para o Nordeste, com a inauguração de lojas em 
João Pessoa e Fortaleza. 
 
Recentemente, a imagem do Carrefour foi arranhada pelos incidentes em duas lojas na região do 
ABC, em São Paulo, onde os gerentes foram flagrados remarcando a validade dos produtos. 
Bendavid rebate as críticas de que esses casos indiquem deficiências na gestão de estoques ou de 
treinamento dos funcionários. Foram problemas pontuais, responde. 

 
 
Leia Mais 
 
Fabricantes mudam estratégia e negociam com redes de desconto 
Jeremy Grant De Washington  
 
A Kimberly-Clark, uma das maiores fabricantes de bens de consumo dos Estados Unidos, negocia 
acordo com a Lidl, rede varejista alemã de baixos preços, para vender pela primeira vez seus 
produtos nas prateleiras dos supermercados da empresa na Europa. 
 
As negociações chegam apenas poucos meses depois de sua concorrente Procter & Gamble ter 
começado a vender as fraldas Pampers e os xampus Head and Shoulders, duas de suas marcas 
mais populares, por meio da rede de supermercados alemã. 
 
O interesse da Kimberly-Clark e da Procter & Gamble parece indicar que as fabricantes de bens de 
consumo dos Estados Unidos estão deixando de lado sua resistência em distribuir suas marcas 
mais vendidas nas chamadas redes de supermercados de descontos. 
 
Também mostra que os varejistas europeus estão se adaptando ao modelo lançado pelo Wal-Mart 
nos Estados Unidos, no qual os pontos-de-venda varejistas tradicionais acabaram sendo minados 
depois que a rede americana começou a oferecer tanto marcas de maior qualidade como produtos 
mais baratos fabricados especialmente para serem vendidos sob a marca Wal-Mart. 
 
Os fabricantes dos Estados Unidos vinham se recusando há um longo tempo a vender por meio 
dos supermercados de descontos na Europa, temendo que isso pudesse prejudicar suas marcas. 
Essas redes varejistas de baixos preços consolidaram-se e apresentaram forte crescimento graças 
à venda de produtos mais baratos, de marcas próprias. 
 
Agora, no entanto, os fabricantes de bens de consumo dos Estados Unidos parecem ter finalmente 
admitido que as redes como Lidl e Aldi, com sedes na Alemanha, e a unidade Ed, do Carrefour, na 
França, são uma força no varejo europeu que não pode ser ignorada. 
 
"Há um ano, acho que muitas empresas viam as varejistas de desconto como inimigas e queriam 
afastar-se delas", observou a executiva-chefe da Sara Lee, Brenda Barnes. "Mas elas, na verdade, 
são um canal para vender produtos aos consumidores, portanto, são um escoadouro bastante 
viável para nossos produtos." A Sara Lee informou que está procurando as redes de descontos 
européias de forma "bastante agressiva". 
 



O diretor de comunicação corporativa da Kimberky-Clark, David Dickson, quando perguntado se 
sua empresa tinha planos similares, afirmou que a empresa está em negociação "com as redes de 
descontos para colocar as marcas em suas lojas, para explorar oportunidades". A Kimberky-Clark 
fabrica produtos como as fraldas Huggies e os lenços de papel Kleenex. 
 
A P&G informou que começou a "listar uma massa crítica de marcas" com a Lidl nos últimos 
meses, entre as quais estão a Pampers, Head and Shoulders, o detergente Ariel e os salgadinhos 
Pringles. 
 
"Marcas premium bem-sucedidas podem ser vendidas em redes de desconto e ter um volume (de 
vendas) substancial sem colocar em risco o posicionamento da marca ou preço. Isso é algo novo", 
avaliou o diretor do setor de bens de consumo na consultoria Roland Berger, Andreas Bauer. 
 
A mudança das empresas de bens de consumo dos Estados Unidos chega ao mesmo tempo em 
que as redes européias de baixos preços também reconhecem que oferecer marcas mais 
conceituadas pode ajudar a atrair clientes dos concorrentes. 
 
"O Lidl aumentou sua participação de marcas de produtores e todas as pesquisas mostram que 
sua maior oferta de marcas, em comparação aos rivais, é a principal razão para seu sucesso", 
destacou Bauer. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 ago. 2005, Tendências & Consumo, p. B-6 


