
Carrefour coloca um pé na internet  
 
O Carrefour, que recuperou o título de maior varejista do Brasil em 2007, colocou o seu 
primeiro pé na internet no país. A experiência começou pelo braço de turismo da rede, que 
começou há poucos dias a efetuar compras on-line de passagens e pacotes. Até hoje, só o 
Grupo Pão de Açúcar, dono do Extra, possui uma operação sólida de comércio eletrônico entre 
as três grandes do varejo brasileiro.   
 
Assim como o Carrefour, o Wal-Mart ainda não ousou investir nesse negócio. Mas essa lacuna 
não deve durar muito tempo. O Wal-Mart já revelou que entrará no comércio eletrônico no país 
no segundo semestre. E, ao que tudo indica, o Carrefour não ficará atrás. Segundo fontes do 
setor, as duas redes deverão dirigir o foco para a venda de itens não-alimentares, como 
eletrônicos e computadores.   
 
O Carrefour não confirma, mas, segundo informações divulgadas pela imprensa, a rede 
pretende colocar o segundo pé no comércio eletrônico no fim deste ano, com o lançamento de 
uma loja virtual.   
 
A multinacional já começou a dar vários passos nesse sentido. Há um ano, quem ocupa o 
cargo de diretor de não-alimentos e novos negócios do grupo no Brasil é Roberto Britto, ex-
presidente do Ponto Frio e do Bompreço. Perguntado sobre quais seriam os "novos negócios" 
da varejista e sobre os planos da rede para o comércio eletrônico, Britto preferiu não se 
pronunciar a respeito. O Ponto Frio, por sua vez, foi uma das primeiras empresas a lançar uma 
loja virtual no país, ainda na década de 90.   
 
Britto acaba de fechar uma parceria com a TecTotal, uma empresa recém-criada pelo grupo 
Telefônica e cujo negócio é oferecer aos consumidores finais serviços de "gestão" dos 
equipamentos digitais, como, por exemplo, a instalação de rede Wi-Fi (sem fio). Para adquirir 
o serviço, o cliente precisa apenas comprar um cartão e ativá-lo por telefone, tal qual um 
cartão de crédito. As visitas dos técnicos são agendadas com hora marcada   
 
A TecTotal é inspirada em um modelo de negócio criado pela Best Buy, uma das maiores 
varejistas de eletrônicos dos Estados Unidos. A rede possui a Geek Squad, uma empresa que 
presta serviços de instalação digital. "Hoje, este braço da Best Buy fatura US$ 1,5 bilhão por 
ano", diz Britto.   
 
Segundo ele, o Carrefour quer "entrar" na casa do consumidor com a prestação do serviço 
oferecido pela TecTotal. A varejista não descarta constituir uma empresa como a Geek Squad, 
da Best Buy. "Este é o futuro. A mãe que quer dar para o filho o primeiro computador é um 
dos nossos grandes clientes", diz Britto.   
 
Por enquanto, porém, a varejista vende o computador e instala os equipamentos digitais na 
casa do consumidor. Mas, na hora de comprar pela internet, ele não "clica" no Carrefour, mas 
na pontocom de arqui-rivais como o Extra. Mas não por muito tempo. (CF)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. , 2008, Serviços, B4. 


