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Numa única geração, a família Halley, da França, passou de dona de um mercadinho local para 
principal acionista da segunda maior varejista do mundo. 
 
Mas a família está perdendo seu controle sobre o Carrefour SA justo quando ele entra numa fase 
de intensificação da batalha com o líder do setor, o americano Wal-Mart Stores Inc., em mercados 
emergentes como Índia, China e Brasil. 
 
Depois da assembléia geral ordinária de hoje, a família deve dissolver um bloco votante que lhe 
permitiu controlar a Promodès SA e, depois de uma fusão entre os dois grupos, o Carrefour por 
mais de 40 anos. (Unida, a família possui 20% das ações com direito a voto e 13% do capital 
total, uma participação avaliada em 4,3 bilhões de euros, ou US$ 6,8 bilhões.) Isso vai permitir 
que 12 membros de 3 diferentes ramos da família, que tiveram vários desentendimentos ao longo 
dos anos em questões de estratégia e dinheiro, vendam suas ações quando e como acharem 
conveniente. Dois representantes dos Halley vão também deixar o conselho de administração do 
Carrefour. Robert Halley, o presidente do conselho, será o único membro da família numa posição 
de poder até que seu mandato vença, no ano que vem. 
 
A sigilosa família Halley está se dividindo depois de fracassar num dos maiores desafios que 
empresas familiares enfrentam: o de passar o bastão para a próxima geração. Quando o fundador 
Paul-Louis Halley se aposentou, no fim da década passada, ele não havia preparado um sucessor 
na família. Seu único filho, Olivier, trabalhava na empresa, mas Halley não considerava que ele 
tinha a maturidade ou as habilidades necessárias para assumir o controle, segundo pessoas 
próximas. 
 
Em vez disso, Halley selecionou o belga Luc Vandevelde, da Kraft Foods Inc., deixando-o na 
prática como o eventual sucessor. Olivier Halley negou-se, por meio de um assessor, a comentar. 
 
Muitos acreditam que a decisão de Halley de ceder a direção do Carrefour a uma pessoa de fora 
está na raiz das divergências da família hoje. Sentindo-se esnobados, vários Halley começaram a 
se afastar das operações do dia-a-dia da empresa. Depois da fusão entre a Promodès, dos Halley, 
e o antigo Carrefour, em 1999, a família se afastou ainda mais. Olivier Halley no final deixou seu 
cargo de presidente do Carrefour na Argentina. 
 
"A família costumava ser muito unida", diz Claude Sordet, um amigo dos Halley e um dos autores 
de uma biografia de Paul-Louis. "Mas agora há uma diferença geracional em como administrar a 
herança." 
 
A divisão da família ocorre num momento crucial para o setor. Os grandes varejistas, como 
Carrefour e Wal-Mart, se debatem para ser tão bem-sucedidos em outros países quanto são em 
seus mercados domésticos - um grande desafio quando a maior parte do crescimento no futuro 
deve vir dos países em desenvolvimento. 
 
As crescentes divergências dentro da família já deixaram o Carrefour vulnerável a influências 
externas: nos últimos meses, o magnata francês dos artigos de luxo Bernard Arnault e a firma 
americana de "private equity" Colony Capital acumularam uma participação de 10,7% na empresa 
e conseguiram dois assentos no conselho. Assim que o bloco dos Halley for dissolvido, Arnault e a 
Colony - que juntos possuem um grupo chamado Blue Capital - vão juntos tornar-se o maior 
acionista do Carrefour. Eles querem um terceiro assento no conselho. 
 
A chegada de Arnault, o principal acionista da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, já está 
provocando mudanças. A Blue Capital pressionou o Carrefour a acelerar um planejado 
desmembramento de sua valiosa carteira imobiliária. Fazendo pressão por um retorno sobre seu 



grande investimento, a Blue Capital também apoiou um plano de devolução de 4,5 bilhões de 
euros aos acionistas até 2010. 
 
Analistas dizem que o novo foco da empresa em devolver dinheiro aos acionistas - em vez de 
reinvesti-lo nas lojas ou usá-lo como um colchão para o corte de preços - pode ameaçar o frágil 
crescimento da empresa. 
 
Nos últimos anos, o Carrefour optou por arcar com uma queda nas margens de lucro operacional 
na França - de um recorde de 6% em 2003 para 4,1% no ano passado - para baixar os preços e 
reconquistar participação de mercado. 
 
Além disso, a varejista investiu pesado para erguer uma posição forte em países emergentes 
como China, onde tem quase 400 lojas. A companhia está em busca de um sócio na Índia, onde o 
Wal-Mart já é parte de uma joint venture. No ano passado, as vendas na Ásia aumentaram quase 
12%, em comparação com 1% na França, que corresponde a quase metade do lucro do grupo. 
 
A devolução de dinheiro aos acionistas "pode ameaçar a estratégia que o Carrefour delineou em 
2005 - ou seja, a de reanimar o crescimento das vendas e reconquistar participação de mercado", 
escreveu Jerome Samuel, analista de varejo do Citigroup, numa nota. O Carrefour revisou suas 
metas de crescimento das vendas para os próximos três anos de 8% para entre 6% e 8%. 
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