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Na contramão do mundo, os
doisprincipaisacionistasindivi-
duaisdogrupo supermercadis-
ta francês Carrefour estariam
pressionando a empresa a ven-
derseusativoseabandonarpaí-
ses emergentes como oBrasil e
aChina.A informação foi divul-
gada ontempelo jornalLeMon-
de, emParis,enãofoidesmenti-
dapelacompanhia.Nahipótese
de abandonar a América Lati-
na, ummercado no qual é líder,
o Carrefour colocaria à venda
1.185 lojas, avaliadas entre € 3
bilhões e € 5 bilhões (de R$ 7,9
bilhões aR$ 13,2 bilhões).
Segundo a reportagem, a

pressão pela venda dos ativos
de mercados emergentes é fei-
ta pelo consórcio Blue Capital,
formado pelo fundo de investi-
mentos Colony Capital e pelo
empresário Bernard Arnault,
donodogrupoLVMH–holding

quereúnemarcasde luxocomo
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%dasaçõesdoCarre-
fourdesde sua entradano capi-

tal da empresa, em 2007.
A crise entre os dois investi-

dores e osdemais acionistas te-
riaorigemnaquedade30%das
ações do grupo desde a abertu-
ra de capital, em março de
2007. Citando uma fonte não
identificada e “próxima ao ca-
so”, oLeMonde afirma que a di-

reção e oConselho deAdminis-
tração 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
aplicadonacompradeaçõeshá
dois anos. “(Colony e Arnault)

fazem uma pressão gigantesca
paraencontrarumasoluçãopa-
raseu infortúnio”,afirmaoexe-
cutivo ouvido pelo jornal fran-
cês.
Outro motivo pelo qual a

Blue Capital pressionaria pela
venda dos ativos nos países
emergentes seria o fracasso da

tentativa de vender a Carre-
fourProperty, empresaquead-
ministra todos os prédios do
grupo,cujopatrimônioéavalia-
doem€14bilhões.Comaopera-
ção, o grupo Carrefour passa-
riaaalugarosgalpõesnosquais
estáinstalado.Avendadasubsi-
diária,entretanto,estáestagna-
dadesdeoiníciodacrisedomer-
cado imobiliário, detonada pe-
loscréditosdealtorisco(subpri-
me), nos EUA.
Na direção da companhia, a

resistência em relação à venda
dasoperaçõesnospaísesemer-
gentes, 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 opera-
cionais. 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%, respectivamen-
te, segundoo jornal francês, en-
quanto na Europa o Carrefour
temposiçãoconsolidadaegran-
de concorrência de alemães e
britânicos. “De gigante mun-
dial supermercadista, Carre-
four passaria ao status de ator
regional, oferecendoumaespé-
ciederendaconstanteaColony
e Bernard Arnault, possivel-
mente em detrimento do longo
termo”, pondera o jornal. “Se a
ChinaeoBrasil ganharemmui-
to dinheiro, tudo indica que o
consumodeveráexplodirno fu-
turo.”
Procurado pelo Estado, o

GrupoCarrefour informou que
“nãofaznenhumcomentário”a
respeito da reportagem. Um
porta-voz indicou, no entanto,
quenãonegaasinformaçõespu-
blicadas peloLeMonde. ●

Segundo o LeMonde, dois grandes acionistas querem a
venda de ativos em países emergentes como Brasil e China
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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/L ic i tacoes/
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, e-
mail:affonso.mattos@cesp.com.br
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●●●Enquanto os principais acionis-
tas individuais do Carrefour pres-
sionamo grupo para vender a
operação nos países emergentes,
a direção da empresa no Brasil
informa que os planos de investi-
mentos no País estãomantidos.
Para 2010, a companhia vai apli-
car R$ 1 bilhão, amesma cifra
deste ano, que resultou na abertu-
ra de 70 novas lojas em 2009.
Líder do setor supermercadis-

ta no Brasil, com faturamento de
R$22,470 bilhões em 2008, a

empresa tem hoje 561 lojas. Em
julho deste ano, o diretor-presi-
dente da companhia no Brasil,
JeanMarc Pueyo, disse ao ‘Esta-
do’ 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”, afir-
mou, na época, Pueyo. O Brasil
ocupa hoje a terceira posição no
ranking global de vendas, atrás
da França e da Espanha. ● MÁR-
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