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Atualização de tese 

14/06/2022 

Carrefour Brasil: Conclusão da aquisição do Grupo BIG  

Ressaltamos nossa visão positiva para a transação, mas com ressalvas quanto ao alto número de 

hipermercados que será mantido. 

Aproximadamente um ano e três meses após a divulgação da aquisição do Grupo BIG, o Carrefour 

Brasil realizou uma videoconferência nesta segunda-feira 13/06/2022 com os principais detalhes da 

integração, apresentando o Novo Grupo Carrefour. 

Overview da aquisição do Grupo BIG: em 24 de maio de 2021, o Grupo Carrefour anunciou a 

aquisição de 100% das ações do Grupo BIG (antigo Walmart Brasil) por R$ 7,5 bilhões, com 

pagamento em 70% em caixa (R$ 5,3 bilhões) e 30% através de troca de ações (116,8 milhões de 

ações). A transação foi marcada pela venda das 388 lojas do Grupo BIG, presente em 19 estados, 

com um faturamento de R$ 23 bilhões em 2021 e dono das bandeiras como BIG hipermercados, BIG 

Bompreço, Nacional, Maxxi Atacado e Mercadorama. A operação anunciada tinha como principais 

objetivos (i) aumentar a presença geográfica do Carrefour Brasil além do Sudeste do país, ampliando 

sua presença nas regiões Sul e Nordeste onde o CRFB3 possuía menor presença; (ii) adição de novos 

formatos para o grupo, em especial o Sam’s Club; (iii) melhores condições comerciais para os 

formatos do Grupo BIG, considerando a escala da operação somada e potencial oferta das soluções 

financeiras do Banco Carrefour à base de clientes do BIG.  Conforme abordamos em nosso relatório 

de atualização do varejo alimentar, no dia 25 de maio de 2022, o CADE aprovou a compra do Grupo 

BIG com remédios dentro do esperado em nossa visão. O órgão regulatório previu o desinvestimento 

de 14 lojas, representando 3,6% do parque total de lojas e 6% das vendas do Grupo em 2021, assim 

o Carrefour encerrou a negociação com um acréscimo de 374 lojas em sua base. 

Visão geral da nova companhia: combinadas as operações do Carrefour e Grupo BIG, a empresa 

resultante somará 936 lojas, com uma grande diversificação geográfica e atuação em todos os 

formatos (Cash & Carry, Clube, Hipermercado, Supermercado e Conveniência), tornando o CRFB3 o 

líder do varejo alimentar no Brasil, com 23,5% de participação de mercado, 13,2 p.p acima do 

segundo colocado Assaí. As vendas brutas somadas de 2021 ficaram acima de R$ 100 bilhões, 

colocando a nova companhia entre as 10 maiores empresas do Brasil, com mais de 150.000 

funcionários e mais de 1.100 pontos de venda. Destacamos os ganhos de share nas regiões Nordeste 

e Sul, onde o Carrefour terá um share de 28% (aumento de 1,5x) e 19% (aumento de 2x), 

respectivamente.  

Figura 1: vendas brutas 2021 (R$ bilhões) e Market Share por região 

  
Fonte: Grupo Carrefour Brasil 
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Preço-alvo R$ 24,00 

Preço (13/06)  R$ 17,09 

Upside  40% 

Valor mercado R$ 33,9 bi 

Vol. médio neg. R$ 56,1 mi 

Máximo 52 sem. R$ 24,16 

Mínimo 52 sem. R$ 13,72 
Fonte: Eleven Financial Research e 
Economatica. 
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O Carrefour estima sinergias de EBITDA de R$ 2 bilhões até 2025, sendo que as principais 

alavancas de valor na transação são: (i) crescimento de vendas, (ii) otimização de custos e 

despesas indiretas, (iii) cadeia logística, (iv) aceleradores. Ressaltamos, no entanto, que a 

captura de sinergias não deve ser tão acelerada, com apenas 10% dos R$ 2 bilhões sendo 

capturados até o final de 2022 e maior aceleração a partir de 2023, quando a captura de 

sinergias deve atingir 40%. Do total das sinergias, R$ 700 milhões devem vir de receitas, R$ 800 

milhões de custos e R$ 500 milhões de despesas. Tendo em vista que o EBITDA combinado das 

duas empresas em 2021 foi de R$ 6,5 bilhões, com uma margem de 7%, o incremento de R$ 2 

bilhões no EBITDA (incluindo R$ 500 milhões na receita líquida combinada de R$ 93 bilhões e 

o restante em custos e despesas), levaria a margem EBITDA a 8,5%, um incremento de 150 bps. 

(i) Crescimento de vendas: o crescimento das vendas decorrerá da conversão de lojas e maior 

produtividade onde o Carrefour possui mais expertise como atacarejo e hipermercado, 

aumentando a densidade de vendas por meio de maior eficiência operacional. A companhia 

estima que investirá R$ 2,1 bilhões na conversão (R$ 1,9 bilhões em capex + R$ 0,2 bi em opex) 

de 124 lojas de um total de 374 unidades do Grupo BIG como parte da integração entre as duas 

empresas. No processo de conversão, 38 das lojas Maxxi Atacado serão convertidas em 

Atacadão, assim como 4 lojas do TodoDia. Por sua vez, as 80 lojas BIG serão convertidas entre 

28 no modelo do Atacadão, 47 no modelo Carrefour Hipermercado e 7 no modelo Sam’s Club. 

A expectativa da companhia é que as lojas sejam convertidas até o final de 2023, sendo que 35 

lojas terão conversão de formato, o que implica que ficarão 2 meses fechadas e 89 lojas terão 

conversão de bandeira (processo mais simples), com fechamento por apenas 3 dias e sem 

desmobilização. 

Vale destacar que a companhia estima uma melhora relevante em densidade de vendas, com 

a expectativa de que as vendas líquidas/m² do BIG Hipermercado saiam de R$ 13 k/m² para R$ 

23 k/m² quando convertida para o formato Carrefour, além de ganhos na conversão da Maxxi 

para o Atacadão. Com as conversões, é esperado um ganho de margem EBITDA por unidade 

(excluindo despesas corporativas e despesas de BU) tanto na conversão das lojas BIG para os 

3 diferentes formatos, quanto para as lojas Maxxi.  

Figura 2: produtividade e margem EBITDA por loja 

 
Fonte: Grupo Carrefour Brasil 

(ii) Otimização de custos e despesas indiretas: somada as forças a companha resultante terá 

um melhor poder de negociação junto aos fornecedores, com uma eficiência de economias 

importantes em custos. Em 90% da base de SKUs compartilhada, foram achados gaps de preços 

de compra de mais de 2%, enquanto em 17% da base esse diferencial é de mais de 10%. No 
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total, a companhia espera ter um ganho de margem bruta de 1p.p. com melhoria em compras. 

Em despesas indiretas como limpeza, seguros e planos de saúde a companhia espera ter um 

ganho de ao menos 3% nas 6 principais categorias mapeadas. 

(ii) Supply Chain:  a nova companhia contará com um total de 51 centros de distribuição, com 

uma maior eficiência operacional em função da otimização do custo logístico. A companhia 

espera fechar 10 de seus atuais (incluindo BIG) 64 CDs. 

(iv) Aceleradores: a companhia visualiza alavancas na oferta dos serviços financeiros do Banco 

Carrefour para os clientes do BIG, com uma forte melhoria no ROAE, dado que há um grande 

gap entre o retorno do Hipercard (4%) e Carrefour (26%). Ademais, a companhia enxerga 

grande valor na marca Sam’s Club, devido ao potencial de expansão de +40 lojas em 4 anos e 

sua proposta de valor diferenciada, com rentabilidade consideravelmente superior ao formato 

hipermercado. 17% do mix de produtos do Sam’s Club é referente ao mix não alimentar e 19% 

das vendas são de produtos importados. A companhia ressaltou que deve renovar o contrato 

do Sam’s Club com o Walmart, que é válido até 2026. 

Conclusão 

Em linhas gerais vemos a transação como positiva, visto que a empresa resultante acelera o 

plano de expansão do Carrefour Brasil em pontos estratégicos, como o Nordeste e Sul do Brasil. 

Além disso, a empresa resultante traz não somente ganho de capilaridade, mas potencial de 

crescimento de SSS (vendas mesmas lojas) na base de lojas do BIG (por meio de aumento de 

produtividade). Vemos também como positiva a indicação do CEO Global do Grupo Carrefour, 

Alexandre Bompard, para presidir o conselho da companhia, o que deve fornecer mais 

agilidade no processo decisório. Ressaltamos que ainda vamos revisitar nosso modelo para 

incorporar os números da transação agora que temos mais visibilidade quanto ao formato de 

lojas, ramp-up das conversões e capex e opex a serem empregados nas conversões, além das 

sinergias esperadas. 

Apesar disso, enxergamos como lado negativo o número de conversão de lojas do BIG para 

Carrefour Hipermercados, sendo que das 80 lojas BIG a serem convertidas, 47 serão no formato 

hipermercado, algo que consideramos excessivo, principalmente devido ao desempenho 

recente do segmento nos últimos trimestres. Ainda enxergamos grandes desafios para o canal 

de hipermercados para os próximos anos, que devem buscar novos caminhos para rentabilizar 

a operação, principalmente pela dinâmica mais desafiadora do segmento não alimentar e 

redução da demanda por itens eletrônicos mediante um cenário macroeconômico desafiador.  

O Carrefour Hipermercados irá representar aproximadamente 39% das conversões das 124 

lojas, um número elevado em nossa visão, visto a perda de rentabilidade do segmento 

decorrente do contexto macroeconômico e aliado ao movimento de mercado em que 

esperamos que os consumidores continuem realizando um processo de migração do segmento 

de hipermercados para o atacarejo.  
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Visão sobre a companhia 

Visão atualizada:  o Grupo Carrefour Brasil é líder de vendas no varejo alimentar brasileiro 

considerando todos os segmentos, sendo pioneiro no varejo brasileiro há mais de 40 anos, 

atuando fortemente em lojas físicas e no e-commerce. No início do ano de 2021 a companhia 

adquiriu o Grupo BIG, com o objetivo de aumentar a presença geográfica do Carrefour Brasil, 

adicionando novos formatos para o grupo, em especial o Sam’s Club, e ganhando eficiência 

operacional. 

Modelo de negócio: o modelo de negócios do Grupo Carrefour Brasil é baseado tanto na 

comercialização de produtos alimentares quanto não–alimentares. A companhia opera através 

de seus hipermercados (Carrefour), Supermercados (Carrefour Bairro e Market), Lojas de 

Conveniência (Express) e rede de Atacarejo (Atacadão). Além disso, a companhia atua no 

segmento de Soluções Financeiras, com o Banco Carrefour e no segmento Property, com o 

Carrefour Property, unidade de negócios do Grupo Carrefour que atua na gestão e 

desenvolvimento do portfólio imobiliário da companhia. 

Vantagens competitivas: i) sólida presença no formato de Cash & Carrey, de maior 

crescimento histórico no varejo alimentar; (ii) maior presença nas grandes cidades; (iii) 

diversificação no mix de receita; (iv) Banco Carrefour é um impulsionador para as vendas no 

Cash & Carry e nos hipermercados. 

Valuation: nosso preço-alvo de R$ 24,00 para o final de 2022 é obtido através da metodologia 

do fluxo de caixa descontado para a firma com WACC nominal em reais de 12,5% e crescimento 

nominal na perpetuidade (g) de 3,5%. 

Principais riscos: i) risco de execução na aquisição do BIG; ii) competição com os players 

focados em cidades específicas; iii) cenário macro mais desafiador 
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DISCLAIMER 

Este documento foi elaborado e distribuído pela Eleven Financial Research unicamente para uso do destinatário original, e tem como objetivo somente informar 
os investidores, não constituindo oferta de compra ou de venda de nenhum título ou valor mobiliário contido neste relatório. As decisões de investimentos e 
estratégias financeiras devem ser realizadas pelo próprio leitor. 
Nossos analistas elaboraram o presente relatório de forma independente, e o conteúdo do mesmo não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou 
em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização. 
 
Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido 
tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Eleven 
Financial e os seus analistas não respondem pela veracidade das informações do conteúdo. 
Conforme o artigo 20, parágrafo único da Resolução CVM nº 20, o analista Felipe Demolein declara-se inteiramente responsável pelas informações e afirmações 
contidas neste relatório de análise. De acordo com a exigência regulatória do artigo 21 previsto na Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, o analista 
de valores mobiliários, responsável principal por este relatório, declara: 
(i) que as recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal sobre a companhia analisada e seus valores mobiliários e 
foram elaborados de forma independente e autônoma; 
(ii) que as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças, não implicando 
necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. 
 
Para mais informações consulte a Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, e também o Código de Conduta da Apimec para o Analista de Valores 
Mobiliários. Este relatório é destinado exclusivamente ao assinante da Eleven que o contratou. A sua reprodução ou distribuição não autorizada, sob qualquer 
forma, no todo ou em parte, implicará em sanções cíveis e criminais cabíveis, incluindo a obrigação de reparação de todas as perdas e danos causados, nos termos 
da Lei nº 9.610/98 e de outras aplicáveis. 
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