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O Carrefour irá acabar com a marca de supermercados Champion no Brasil e na Espanha, onde o 
desempenho da rede ficou abaixo das expectativas. No Brasil, várias unidades do Champion já 
foram fechadas ou devolvidas aos antigos donos dos supermercados ao longo dos últimos dois 
anos. 
 
Das 60 unidades que ainda restam, só irão sobreviver 34, localizadas em Minas Gerais, Brasília e 
São Paulo. Essas lojas serão rebatizadas com a marca Carrefour Bairro, uma nova assinatura que 
já começou a ser testada pelo grupo francês na cidade de São Paulo. Com essa nova bandeira, a 
empresa quer lançar um novo formato de hipermercado, mais compacto do que o convencional. 
 
O fechamento das lojas brasileiras custou 196 milhões de euros ao grupo em 2005. A 
multinacional também reviu suas operações em outros países. O grupo saiu do México e do Japão, 
trocou as lojas na República Checa e Eslováquia pelos ativos da inglesa Tesco em Taiwan e 
também vendeu unidades na Espanha. Ao todo, a empresa foi obrigada a gastar 372 milhões de 
euros com a descontinuidade de negócios, bem mais do que os 85 milhões de euros 
desembolsados em 2004. 
 
Esses custos fizeram com que a companhia francesa fechasse 2005 com um lucro líquido de 1,4 
bilhão de euros , 15,6% inferior ao obtido em 2004. Antes de computadas as despesas 
extraordinárias com a reestruturação dos negócios, porém, o lucro da varejista cresceu 1,2%, 
alcançando 1,8 bilhão de euros no ano passado. 
 
Ao contrário do que pode parecer, a América Latina - incluindo o Brasil - foi um dos principais 
destaques para o Carrefour em 2005. As vendas do grupo cresceram 7,5% na região, totalizando 
5,1 bilhões de euros. Além do Brasil, o Carrefour possui operações na Argentina e Colômbia. 
Globalmente, a receita líquida da multinacional francesa, a segunda maior varejista do mundo, 
cresceu bem menos, ou apenas 2,5%, totalizando 75 bilhões de euros em 2005. 
 
A reestruturação das operações e o fechamento de lojas deficitárias melhoraram sensivelmente os 
ganhos operacionais na América Latina. O lucro com a atividade cresceu 48% na região no ano 
passado, totalizando 133 milhões de euros. O Carrefour como um todo apresentou uma queda de 
2,9% no seu resultado operacional, para 3,175 bilhões de euros em 2005. 
 
"Passamos por um período difícil na América Latina entre 2001 e 2004. Mas, agora, nossas 
operações se revitalizaram e criamos uma nova plataforma para o futuro", disse ontem José Luis 
Durán, presidente executivo da multinacional francesa. 
 
Apesar do fechamento das lojas do Champion no Brasil, Duran está otimista e tem planos 
ambiciosos para o país, considerado um mercado estratégico ao lado da China, Indonésia e 
Polônia. "Vamos acelerar a nossa expansão orgânica, com a construção de 10 a 15 hipermercados 
por ano no Brasil", afirmou ontem Durán, ao Valor. 
 
Para 2006, estão previstos 13 novos hipermercados, formato em que a marca francesa é líder no 
Brasil, com 99 lojas. Segundo Eric Reiss, diretor financeiro do Carrefour, o grupo planeja investir 
200 milhões de euros por ano no mercado brasileiro. 
 
Reiss, que fala português, era diretor da subsidiária brasileira e foi chamado pela matriz na 
reviravolta no comando do grupo, ocorrida em fevereiro de 2005. Nesta época, Durán também 
assumiu a presidência executiva da multinacional , após a demissão de Daniel Bernard. 
 



Questionado sobre possíveis aquisições no Brasil, onde o Wal-Mart desembolsou US$ 1 bilhão na 
compra dos ativos do Sonae e do Bompreço, Durán respondeu que "sempre irá analisar todas as 
oportunidades", o que sugere que planeja oferecer resistência ao rival americano. 
 
No ano passado, o Wal-Mart saiu vencedor das negociações para a compra do Sonae, o que lhe 
deu a liderança na região Sul. "Agora é tarde", disse Durán, que confirmou que também estava 
interessado nos ativos. 
 
O Carrefour acabou levando 11 hipermercados que pertenciam ao Sonae na cidade de São Paulo. 
Segundo Durán, o Carrefour irá concentrar suas atenções no mercado paulista, no Nordeste e em 
Brasília. 
 
Apesar do Wal-Mart ter fortes pretensões no mercado internacional, o Carrefour acredita que o 
seu maior competidor ainda é o varejo local. "Em vários países, nossos maiores concorrentes são 
redes nacionais, como a CBD (Pão de Açúcar) no Brasil", observou Durán. 
 
Globalmente, o grupo vem testando novos formatos de loja, como o Carrefour Express, um 
modelo mais compacto do que um hipermercado convencional. O Maxi Dia, ao contrário, é uma 
loja de bairro maior do que a usual da rede, a Dia%, que começou a ser implementada na 
Espanha. No Brasil, em vez de usar a bandeira Carrefour Express, o grupo preferiu tropicalizar a 
marca para Carrefour Bairro, após realizar pesquisas com os consumidores. Com a nova bandeira, 
a varejista reforça a marca Carrefour, que está entre as mais lembradas pelos consumidores 
brasileiros. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B-
5. 


