
Os problemas que assombram Carrefour e Wal-Mart 
 
Se for verdade que as empresas deveriam aprender com os equívocos dos rivais, 
então o Wal-Mart, dos Estados Unidos, e o Carrefour, da França, vêm fazendo um 
mau trabalho. Nos últimos anos, as duas maiores redes varejistas do mundo 
cometeram, surpreendentemente, erros similares. Ambas não levaram com 
seriedade as redes de desconto e versões menores de suas lojas gigantes. Agora, 
ambas estão com problemas.   
 
 
Os problemas do Wal-Mart são, principalmente, estratégicos, enquanto o Carrefour 
também tem dificuldades com a incerteza sobre sua administração e controle. Em 7 
de março, a família Halley, controladora da rede francesa, substituiu seu presidente 
do conselho de administração, Luc Vandevelde, por Robert Halley, um 
septuagenário membro do clã. No mesmo dia, a Colony Capital, um fundo de 
investimentos imobiliários, e o Groupe Arnault, de Bernard Arnault, milionário 
francês do setor de artigos de luxo, compraram quase 10% do Carrefour.   
 
 
A saída de Vandevelde, que anteriormente fora chefe da varejista britânica Marks & 
Spencer, concretizou-se após semanas de especulações sobre o futuro do 
Carrefour. Em meados de fevereiro, os Halley afirmaram que Bernard Bontoux, 
outro membro da família, seria seu representante como membro do conselho no 
lugar de Vandevelde. Duas semanas depois, a imprensa francesa noticiou rumores 
sobre a saída iminente do executivo-chefe da rede, José Luis Durán, e do diretor de 
finanças, Eric Reiss.   
 
 
Então veio a surpreendente arremetida do grupo Arnault e Colony. "Arnault 
provavelmente fará as vezes de Vincent Bolloré", diz Chris Tinker, da corretora 
ICAP. Bolloré é o mais eminente dos chamados investidores ativistas, que compram 
ações a baixos preços e pressionam por mudanças estratégicas ou de estrutura 
para impulsioná-las, da França. Arnault e os investidores imobiliários pretendem 
extrair valor para os acionistas por meio das propriedades do Carrefour, que valem 
pelo menos ? 15 bilhões. Acordos de venda de imóveis e posterior arrendamento 
geram pilhas de dinheiro. Durán não gosta da idéia. "Arnault buscará um assento 
no conselho e tentará influenciar a estratégia da empresa", prevê Tinker.   
 
 
A última coisa que Durán e Reiss gostariam de ver, enquanto tentam revitalizar a 
empresa, é um conflito interno autodestrutivo. Para centrar-se nos países onde tem 
bom desempenho, o Carrefour saiu do Japão, México, Coréia do Sul, República 
Checa e Eslováquia. Ainda pode vender subsidiárias em Portugal, Suíça e Tailândia. 
Também tentaram restabelecer a reputação de baixos preços da qual gozava na 
França, onde obtém metade das vendas. Em 1º de março, o Carrefour cortou 
preços dos produtos de marca própria em 7%. Há sinais esperançosos: o lucro 
líquido aumentou 58% em 2003, para ? 2,3 bilhões, embora a maior parte tenha 
decorrido da vendas das operações na Coréia do Sul.   
 
 
Os acionistas, no entanto, resmungam que as ações da empresa têm pior 
desempenho do que as das rivais; e por larga margem. O valor da participação da 
família Halley caiu pela metade desde 1999. Até que as ações se recuperem, os 
Halley querem que o Carrefour continue independente. Esse foi o motivo pelo qual 
se desentenderam com Vandevelde, que vinha negociando com grupos de private 
equity, especializados em aquisições de empresas, sobre uma compra do controle, 
sem o consentimento da família. No longo prazo, contudo, poderiam vendê-lo. 



Fundadora da Promodès, outra rede de hipermercados francesa que se fundiu com 
o Carrefour, a família não se sente tão apegada à varejista e reduziu a participação, 
que chegou a ser de 25%, para 13%.   
 
 
Será que alguém fará ofertas por uma empresa em dificuldades? A aquisição do 
Promodès, em 1999, pelo Carrefour é um elemento de dissuasão, já que marcou o 
início dos problemas da rede em seu mercado doméstico. Os consumidores que 
costumavam ir ao Continent, principal bandeira de hipermercados do Promodès, 
desertaram para o rival E. Leclerc, por acharem que os preços eram menores. Hoje, 
o Leclerc é o hipermercado líder na França, com participação de mercado de 17%, 
seguido pelo Carrefour, com 14%. "Não creio em uma aquisição do Carrefour", 
observa o analista de varejo Jérôme Samuel, da corretora IXIS Securities, em 
Paris.   
 
 
No duro caminho pela frente dos hipermercados na Europa e EUA, são as maiores 
redes as que estão mais expostas. Enfrentam, em particular, a concorrência das 
redes de desconto superbaratas, como Aldi e Lidl, que controlam cerca de 40% do 
mercado varejista da Alemanha e armam planos para conquistar o resto da Europa. 
A Aldi também entrou nos EUA. As duas gigantes varejistas ainda estão sob 
ameaça da britânica Tesco, que desafia o domínio do Carrefour na Europa e 
inaugura lojas nos EUA. Depois de ter cometido os mesmos erros e enfrentar 
problemas parecidos, será que Wal-Mart e Carrefour contra-atacarão com 
estratégia similar?   
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