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Fnac do Brasil comemora o melhor resultado do grupo no mundo e revela à DINHEIRO um 
plano de expansão num formato inédito 
  
O SORRISO ABERTO DE COURTY: "Há cinco anos, falávamos em potencial para abertura de 
dez lojas no Brasil. Hoje, queremos o dobro"  
 
Em janeiro, o diretor geral da Fnac no Brasil, Pierre Courty, deve fazer uma viagem aguardada 
há meses. Vai entregar oficialmente os resultados de 2008 da filial brasileira ao CEO do grupo, 
Fabien Sfez, e aproveitará o embalo para falar de novos investimentos no País. Courty deve 
levar toda a equipe de São Paulo para o encontro, em Clichy, região metropolitana parisiense. 
Ele tem tudo para sair de lá em paz com os acionistas e iniciar uma segunda fase de lua-de-
mel com a direção da cadeia. A Fnac no Brasil alcançará a maior taxa de crescimento do grupo 
no mundo. O site da empresa terá vendido mais do que todas as outras subsidiárias virtuais da 
rede - perderá apenas para a França, sede da varejista com 138 lojas em oito países. Se no 
resto do mundo a Fnac não anda crescendo mais de um dígito ao ano, no Brasil a expansão 
atingirá 30% em 2008 - e a base de comparação é forte, já que em 2007 o crescimento foi no 
mesmo ritmo. O bom humor da matriz deve selar o novo projeto da empresa. Courty colocou 
no papel um plano de abertura de duas a três lojas no País em 2009. Os terrenos já estão 
escolhidos e a localização é mantida em sigilo. Para levantar uma loja, a empresa tem gasto 
até R$15 milhões - mas o cheque que Courty pode buscar terá valor fixo. "Cheque em branco? 
Não, não...Também não é por aí", brinca o executivo. 
 
Não se trata de uma expansão com caixa liberado. A falta de liquidez no mercado 
internacional, em decorrência da crise global, travou o caixa dos grupos europeus - e não há 
perspectivas de mudança a curto prazo. A expectativa de até três novas inaugurações 
acontece dentro de um planejamento pé no chão. A Fnac só abre loja se tiver um ponto 
realmente bom nas mãos. "Bom não, mas muito bom", corrige Courty. "Já esperei seis anos 
por um terreno e faço questão de esperar mais, se for o caso." Localização sempre fez toda a 
diferença no varejo. Courty arrisca a dizer que é a "chave do sucesso" de uma rede. Talvez por 
causa disso o executivo ande planejando abrir mini-Fnacs pelo Brasil daqui a cinco anos. É 
que, se os bons espaços desaparecerem, a saída será dar uma leve alterada no modelo e 



adaptá-lo para espaços menores. Uma loja Fnac hoje tem, em média, quatro mil metros 
quadrados. Courty pensa em algo entre 2 mil a 2,5 mil metros quadrados - um tamanho que 
não comprometa o modelo, totalmente baseado na "compra pela experiência" aquele em que o 
cliente entra para tomar um cafezinho e, envolvido pelo ambiente, testa todos os produtos 
possíveis e acaba levando uma tevê de 50 polegadas para casa. 
 
Se a área de vendas da rede crescer no ano que vem, a varejista espera superar a expansão 
de 2008 - obtida graças à alta na demanda de itens de informática e eletrônicos que 
dependem de crédito (e confiança na economia) para acontecer. Mas pesquisas mostram que o 
brasileiro não anda lá muito empenhado em entrar num crediário longo nos próximos meses. 
Neste ano, a cadeia ainda cresceu colocando poucos tijolos a mais no chão. Abriu só uma 
unidade em Porto Alegre. O que, em parte, parece um contra-senso. Com os comemorados 
resultados do varejo nacional em 2008 - um ano que, até o mês de setembro, foi considerado 
o melhor do setor no Brasil desde 2001 -, seria natural batalhar por um pedaço maior desse 
bolo. Courty rebate as críticas de lentidão nas inaugurações nos últimos tempos. Diz que a 
rede "é modesta e realista" e ainda afirma que tem adaptado os projetos da cadeia à 
velocidade de crescimento do País. "Há cinco anos, falávamos em potencial de abertura de dez 
unidades no Brasil. Hoje falamos em até 20 pontos", diz ele. Parece pouco? É um terço do que 
ela possui hoje na França e mais do que o total de unidades na vizinha Espanha. Uma Fnac 
com sotaque brasileiro.  
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