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Com Big, Carrefour consolida liderança nacional,
mas regionalização é desafio
Atualmente, o segmento é liderado pelo GPA, com 10,5%. O Carrefour Brasil é o
segundo, com 8,6%, seguido justamente do grupo Big, com 7,3%. Assim, se a operação
fosse concluída hoje, o Carrefour Brasil teria uma fatia de 15,9%

Por Raquel Brandão, Valor — São Paulo

24/03/2021 18h36 · Atualizado 

Com a aquisição do grupo Big, o Carrefour Brasil passa a liderar o setor de varejo

alimentar físico (sem incluir operações de atacarejo), um mercado que deve

movimentar R$ 271,83 bilhões em receitas em 2025, 8,5% a mais do que no ano

passado. Os dados são da consultoria de mercado Euromonitor.  

Atualmente, o segmento é liderado pelo GPA, com 10,5%. O Carrefour Brasil é o

segundo, com 8,6%, seguido justamente do grupo Big, com 7,3%. Assim, se a operação

fosse concluída hoje, o Carrefour Brasil teria uma fatia de 15,9%, expressivos 5,4 pontos

percentuais a mais do que o principal concorrente. A liderança nacional, porém, não

significa hegemonia em mercados regionais, onde algumas empresas locais são muito

fortes. 

Segundo a analista de varejo da XP, Danniela Eiger, o Carrefour aumenta em 30% o

tamanho dele e a competição do setor aumenta, mas não representa uma mudança

estrutural do cenário. “A competição do setor aumenta, porque o Big é um player que

era grande, mas estava se estruturando ainda”, afirma, explicando que agora a

empresa troca uma administração que estava fazendo o trabalho de recuperação por

há 15 horas
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outra que, com a conversão de bandeiras, pode fazer isso de forma mais rápida. “Mas,

por outro lado, já existia o competidor ali. Então aumenta, mas não muda

estruturalmente”, pondera.  

O grupo Big é a principal empresa do varejo alimentar do Nordeste e do Sul do Brasil,

com cerca de R$ 20 milhões de vendas líquidas em 2020, estando presente

geograficamente em 18 estados e 181 cidades.  

A aquisição feita pelo Carrefour Brasil, embora não fosse esperada, foi um movimento

coerente, avalia o coordenador do núcleo de varejo da ESPM, Ricardo Pastore, que

também já atuou em varejistas como Grupo Pão de Açúcar, Makro Atacadista e Saraiva.

Ele destaca que o GPA fez o spin off (cisão) do Assaí, que era seu braço de atacarejo.

Com dinheiro em caixa, o grupo poderia ter feito essa aquisição antes do Carrefour,

especialmente porque o portfólio de atacarejo do Big é expressivo.  

No entanto, Pastore afirma que liderança nacional não significa vida fácil em algumas

localidades, já que o varejo brasileiro tem como característica a força de marcas

regionais. “Melhora a posição do Carrefour, mas não quer dizer que ele vai ser líder

regional. Temos algumas redes regionais muito fortes.” 
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Ele lembra, inclusive, a própria situação do grupo americano Walmart, que operava a

atual rede do Big antes de vender a maior parte das operações para o fundo de

investimentos Advent International. “O principal calcanhar de aquiles do Walmart foi a

regionalização. Ele fez muitas aquisições, mas nunca conseguiu fazer de tudo uma só

plataforma. Era uma operação muito rígida que não encontrava flexibilidade para se

adaptar as características regionais”, diz Pastore.  

A digitalização recente e em curso das operações do Carrefour, como venda por

aplicativos de entrega, deve contar a favor e facilitar a penetração do grupo de origem

francesa nos novos mercados, acredita o especialista. 

Carrefour — Foto: Balint Porneczi/Bloomberg
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Doria decide incluir 1.500 policiais federais de São Paulo na
vacinação contra covid-19
25/03/2021 10:15 — Em Brasil

Ex-assessores de Jair Bolsonaro
sacaram 90% dos salários pagos
pelos filhos Flávio e Carlos, diz site
O comportamento, visto como atípico, costuma ser
tratado como indício da prática de rachadinha no
meio político

25/03/2021 10:09 — Em Política

EUA: Pedidos de seguro-
desemprego ficam abaixo de 700
mil pela 1ª vez na crise
Número de novas solicitações limitou-se a 684 mil na
semana passada, o menor nível em mais de um ano

25/03/2021 10:06 — Em Mundo

Tóquio e regiões vizinhas manterão
restrições à vida noturna até
meados de abril
Motivos citados para a prorrogação foram o início do
novo ano letivo e do novo ano fiscal

25/03/2021 09:49 — Em Mundo

Agora não é hora de focar
sustentabilidade fiscal, diz Powell,
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do Fed
Governo pode administrar sua dívida nos níveis
atuais, mas formuladores de políticas devem procurar

desacelerar seu crescimento assim que a economia
estiver mais forte, disse

25/03/2021 09:47 — Em Finanças

Canal de Suez continua bloqueado
por navio encalhado; operação para
liberar rota pode demorar semanas
O Canal de Suez, localizado no Egito, é uma das
principais rotas comerciais do mundo

25/03/2021 09:38 — Em Mundo

Petróleo recua com foco na
demanda e menos atenção a
bloqueio do Canal de Suez
Commodity devolve parte dos ganhos da véspera,
quando navio encalhou e travou passagem

25/03/2021 09:37 — Em Finanças

Assistente de voz pode ajudar a
diagnosticar Alzheimer, diz ‘pai’ da
Alexa
Uso de assistentes virtuais ativados por voz tem
potencial para transformar a experiência de consumo,
mas as possibilidades oferecidas por esta tecnologia
se estendem muito além

25/03/2021 09:33 — Em Empresas
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