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Abbott compra laboratório
da Solvay por US$ 6,6 bi

NEGÓCIOS

Grupoquercrescer empaíses
emergentes,principalmentena
Ásiae na EuropaOriental q PÁG.B15

VAREJO

Segundo o Le Monde, dois grandes acionistas querem a
venda de ativos em países emergentes como Brasil e China

CORRESPONDENTE
PARIS

Na contramão do mundo, os
doisprincipaisacionistasindividuais do grupo supermercadista francês Carrefour estariam
pressionando a empresa a venderseusativos eabandonarpaíses emergentes como o Brasil e
a China. A informação foi divulgada ontem pelo jornal Le Monde, em Paris, e não foi desmentidapela companhia.Na hipótese
de abandonar a América Latina, um mercado no qual é líder,
o Carrefour colocaria à venda
1.185 lojas, avaliadas entre € 3
bilhões e € 5 bilhões (de R$ 7,9
bilhões a R$ 13,2 bilhões).
Segundo a reportagem, a
pressão pela venda dos ativos
de mercados emergentes é feita pelo consórcio Blue Capital,
formado pelo fundo de investimentos Colony Capital e pelo
empresário Bernard Arnault,
dono do grupo LVMH – holding

Investimentos estão mantidos
Enquanto os principais acionistas individuais do Carrefour pressionam o grupo para vender a
operação nos países emergentes,
a direção da empresa no Brasil
informa que os planos de investimentos no País estão mantidos.
Para 2010, a companhia vai aplicar R$ 1 bilhão, a mesma cifra
deste ano, que resultou na abertura de 70 novas lojas em 2009.
Líder do setor supermercadista no Brasil, com faturamento de
R$22,470 bilhões em 2008, a

●●●

empresa tem hoje 561 lojas. Em
julho deste ano, o diretor-presidente da companhia no Brasil,
Jean Marc Pueyo, disse ao ‘Estado’ que a resistência do Brasil à
crise fez o País ganhar destaque.
“Queremos ser o segundo do
Grupo Carrefour até 2015. Mas
isso pode acontecer antes”, afirmou, na época, Pueyo. O Brasil
ocupa hoje a terceira posição no
ranking global de vendas, atrás
da França e da Espanha. ● MÁRCIA DE CHIARA

BRASIL – Operação brasileira é a terceira maior do grupo francês

que reúne marcas de luxo como
Louis Vuitton, Givenchy, Moët
& Chandon e Veuve Clicquot.
Arnault é também o homem
mais rico da França e o 15º do
mundo, segundo o ranking da
revista Forbes. A Blue Capital
detém13,5%dasaçõesdoCarrefour desde sua entrada no capi-

tal da empresa, em 2007.
A crise entre os dois investidores e os demais acionistas teria origem na queda de 30% das
ações do grupo desde a abertura de capital, em março de
2007. Citando uma fonte não
identificada e “próxima ao caso”, o Le Monde afirma que a di-
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reção e o Conselho de Administração do Carrefour estariam
sendo alvo de pressões para
abandonar a China e o Brasil,
além de mercados emergentes
menores, o que permitira à
Blue Capital recuperar o valor
aplicado na compra de ações há
dois anos. “(Colony e Arnault)

fazem uma pressão gigantesca
paraencontrarumasoluçãopara seu infortúnio”, afirma o executivo ouvido pelo jornal francês.
Outro motivo pelo qual a
Blue Capital pressionaria pela
venda dos ativos nos países
emergentes seria o fracasso da

tentativa de vender a Carrefour Property, empresa que administra todos os prédios do
grupo,cujo patrimônio é avaliadoem€14 bilhões.Coma operação, o grupo Carrefour passariaa alugar os galpões nos quais
estáinstalado.Avendadasubsidiária,entretanto,estáestagnadadesdeoiníciodacrisedomercado imobiliário, detonada peloscréditosdealtorisco(subprime), nos EUA.
Na direção da companhia, a
resistência em relação à venda
das operações nos países emergentes, entretanto, seria forte.
Na Ásia e na América Latina, o
grupo faz 19% de sua receita,
cujo total é € 89,97 bilhões, e
19% de seus resultados operacionais. Além disso, mercados
como o Brasil – onde disputa a
liderança com o grupo Pão de
Açúcar – e a China são os mais
promissores para o grupo. Nos
dois países, a marca cresce ao
ano 20% e 10%, respectivamente, segundo o jornal francês, enquanto na Europa o Carrefour
temposição consolidadaegrande concorrência de alemães e
britânicos. “De gigante mundial supermercadista, Carrefour passaria ao status de ator
regional, oferecendo uma espécie de renda constante a Colony
e Bernard Arnault, possivelmente em detrimento do longo
termo”, pondera o jornal. “Se a
China e o Brasil ganharem muito dinheiro, tudo indica que o
consumo deverá explodir no futuro.”
Procurado pelo Estado, o
Grupo Carrefour informou que
“não faz nenhum comentário” a
respeito da reportagem. Um
porta-voz indicou, no entanto,
quenãonegaasinformaçõespublicadas pelo Le Monde. ●
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Aviso de Edital
Pregão Eletrônico nº ASC/OME/5612/
2009 - Fornecimento de sistema de
intermitencia. O edital que estabelece
as condições de participação estará
disponível para download a partir de
30/09/2009 no sitio da CESP :
www.cesp.com.br/Licitacoes/
pregaoeletronico. Para a obtenção de
senha e credenciamento, condicionantes
à participação, acessar o sitio
www.cesp.com.br/fornecedores”Cadastre
sua Empresa”. Envio das Propostas, a
partir da 00h00 de 19/10/2009 até às
10:00hs de 20/10/2009. Às 10:01 será
dado início a Sessão Pública do
Pregão no sitio www.cesp.com.br/
Licitacoes/pregaoeletronico. Informações:
Affonso Mattos - Tel: 11 5613-2158, email:affonso.mattos@cesp.com.br
Departamento de Suprimentos pc593

