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O Carrefour manterá a mesma estratégia de crescimento traçada há dois anos para ampliar 
seus negócios pelo mundo, afirmou ontem o presidente executivo do grupo, Jose Luis Duran, 
durante teleconferência em Paris. Para Duran, "não há razão para o mercado esperar 
mudanças no plano estratégico da empresa, que vem sendo implantado nos últimos dois 
anos".  
 
A dúvida do mercado deve-se à entrada de novos investidores, a empresa norte-americana de 
private equity Colony Capital e o Grupo Arnault, que anunciaram a compra de 9,8% do grupo, 
tornando-se assim o segundo maior acionista da empresa após a família Halley, com 13%.  
Segundo Duran, os novos investidores ficarão na empresa por longo tempo, uma vez que tem 
uma visão estratégica. Mas por enquanto não devem opinar em sua condução porque o 
Carrefour conseguiu reverter a fase de resultados ruins e melhorar a rentabilidade dos 
acionistas.  
 
O grupo anunciou ontem lucro líquido de € 2,268 bilhões em 2006, 58% a mais que no ano 
anterior, em parte devido ao fim de atividades em muitos países onde atua, inclusive no Brasil, 
onde teve cerca de 50 lojas fechadas desde 2005. Descontando os efeitos das cessões, o lucro 
total foi de € 1,857 bilhão, alta de 3,3%. O volume de negócios chegou a € 77,901 bilhões, 
6,6% a mais que em 2005. O resultado operacional foi de € 3,258 bilhões, com crescimento de 
3,4%, segundo comunicado.  
 
A maior parte do faturamento foi obtida na França, com € 37,212 bilhões, alta de 4,6%. Na 
América Latina, o volume de negócios chegou a € 5,928 bilhões, com alta de 16,8%. O grupo 
destacou que em 2006 cumpriu as principais metas, com a criação de 1,4 milhão de m de área 
de venda, resultado de quase mil novas lojas.  
 
Esses resultados deram confiança para Duran afirmar, inclusive, que não vai vender os imóveis 
da companhia, que na Europa valem entre € 15 bilhões e € 20 bilhões. Isso contraria a 
realidade vivida por muitas varejistas européias, que vem sendo pressionadas para 
desmobilizar seus ativos e aumentar a rentabilidade dos investidores. "Manter o controle dos 
imóveis é importante não só para o Carrefour mas como para todas as redes de varejos de 
alimentos", diz Duran.  
 
Em momento otimista, o grupo prevê para este ano uma alta das vendas "igual ou superior" à 
de 2006. No entanto, a melhora do resultado operacional em 2007 será inferior à das vendas, 
"como conseqüência direta da determinação de consolidar a liderança com preços baixos e a 
progressão do programa de expansão", informa o grupo. Duran declarou ainda que continuará 
baixando os preços na França, mercado que permanece difícil, pois o E. Leclerc e o Group 
Auchan acompanham seus descontos.  
Brasil ganha destaque  
 
O grupo apresentou como exemplo de "experiências bem-sucedidas" na Espanha e Brasil os 
formatos Carrefour Express e Carrefour Bairro, que aceleram a convergência e reforçam a 
marca. Consideradas as diferenças regionais, as marcas têm como características lojas 
compactas, maior número de serviços agregados, conceito de vizinhança e gerenciamento de 
categorias (exposição de produtos de acordo com a afinidade). Essa bandeiras foram criadas 
para substituir a marca Champion, extinta em 2005. Este ano, o formato deve ser levado à 
Turquia, Bélgica, Polônia e Argentina.  
 
Segundo Stephane Kaloudoff, diretor financeiro da empresa no Brasil, as 34 lojas do Carrefour 
Bairro apresentaram uma média de 15% de crescimento nas vendas em 2006, em relação aos 
números de 2005, quando a marca ainda era Champion.  
 
Kaloudoff afirma que também no Brasil a empresa continuará seguindo um modelo orgânico de 
crescimento. "Vamos investir R$ 600 milhões na abertura de 15 a 20 lojas."  
 



O investimento é menor que o do ano passado, de cerca de R$ 800 milhões, para a abertura 
de dez lojas e também reforma e ampliação de outras. "Isso mostra a força e vontade do 
grupo de crescer no País", diz. "A estratégia será ampliar o número de serviços como 
drogarias, postos de combustíveis e também o Cartão Carrefour, que já conta com uma base 
de 5,3 mil clientes." Ele ressaltando ainda que a América Latina representa 6% da receita do 
grupo, e "o Brasil é o mercado mais importante da região".  
 
Apesar de não falar em números, Kaloudoff afirma que a operação no Brasil é lucrativa. "O 
Carrefour já passou por momentos difíceis no Brasil, mas agora a rede é rentável", diz.  
Foco na China e Rússia  
 
Em Paris, Duran disse que o Carrefour pretende abrir cerca de 25 novas superlojas na China 
este ano e prevê que as primeiras lojas russas serão inauguradas em 2008. A companhia 
planeja abrir lojas no Brasil, Indonésia, Polônia e Turquia, informaram os executivos. O 
Carrefour tem mais de 12 mil outlets em 29 países.  
 
O lucro do ano todo das operações, ou "contribuição das atividades", subiu 22% na América 
Latina e 5% na Ásia, informou a companhia em um comunicado. A companhia tem um valor 
de mercado de aproximadamente € 37 bilhões.  
 
O mercado não parecer estar tão confiante quanto Duran. Segundo Chris Tinker, diretor de 
pesquisa de ações na ICAP em Londres, com a saída de Luc Vandevelde da presidência do 
conselho, "a visão de longo prazo para a companhia não parece sustentável. Seu mercado 
básico é ainda muito difícil. Ela agora está interessada na Europa Oriental e na China, assim 
como todas as outras companhias".  
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