
Carrefour Brasil quer superar vendas da Espanha 
Regiane de Oliveira 
 
Alheia às especulações, unidade brasileira trabalha para subir no ranking interno do grupo e 
assumir a segunda posição 
 
O presidente do Carrefour no Brasil, Jean Marc Pueyo, afirma que está acostumado com as 
especulações sobre uma possível venda das operações da rede em países emergentes. Sob a 
alegação de que os ganhos da empresa nestes mercados não justificam os bilionários 
investimentos anuais do grupo, vez por outra, reportagens são divulgadas na imprensa 
francesa causando celeuma no varejo internacional. Pueyo parece não se importar muito com 
essas notícias: "São só boatos, parecidos com os que soltaram na época de minha vinda para 
o Brasil." O executivo assumiu a operação brasileira em 2004, em um período em que era 
dada como certa a saída da rede do país. O Carrefour acabara de passar por uma série de 
aquisições desastrosas para amparar seu crescimento. Lojas de redes como Big em São Paulo, 
Mineirão em Minas, Rainha, Dallas e Continente no Rio e Planaltão, em Brasília acabaram 
sendo fechadas ou se mostraram pouco rentáveis. Isso alimentava os "boatos" quanto ao 
destino da rede no Brasil. 
 
Todos acreditavam que do jeito que estava não poderia continuar. E o próprio Carrefour 
admitia isto. Pueyo veio justamente para colocar ordem na casa. "Nós mudamos todos os 
pilares do negócio aqui, com um plano abrangente para transformar a operação brasileira em 
um caso de sucesso", afirma. 
 
Cinco anos depois, ele garante que tez sua parte. O Brasil é hoje a terceira maior operação do 
Carrefour no mundo. Em 2008, a rede faturou no país R$ 22,4 bilhões, uma alta de 16,7%. 
"Só perdemos para Espanha e França", afirma. E não por muito tempo. Além de disputar a 
liderança no mercado brasileiro, Pueyo tem a meta ambiciosa de transformar até 2015 a 
operação brasileira na segunda maior unidade de negócios do grupo, ultrapassando os 
resultados da Espanha. Para isto, a rede terá de dobrar o faturamento do ano passado, uma 
vez que a Espanha registrou vendas de R$ 40,5 bilhões em 2008. 
 
Quanto ao primeiro lugar, Pueyo sabe que levará tempo, mas não é impossível. "O Brasil tem 
condições de passar até mesmo o mercado francês." 
 
A França representa 44% das vendas do grupo. Os demais países da Europa somam 37%, 
seguidos de América Latina (12%) e Ásia (7%). Apesar da grande diferença, é o dinamismo do 
Brasil, quando comparado com a estagnação do mercado europeu, que dá amparo para as 
metas do executivo francês. 
 
O mercado não perdoa 
 
Se a operação no Brasil é considerada um sucesso no mundo Carrefour, por que a empresa é 
sempre lembrada pelos erros? 
 
Entre as razões está o fato de a rede continuar tropeçando em alguns projetos. O comércio 
eletrônico, por exemplo. O Carrefour será a última gigante do setor a abrir uma loja virtual. 
 
Até mesmo a maior negociação do Carrefour no Brasil, a compra da rede Atacadão em 2007, 
por R$ 2,2 bilhões, não ficou imune às críticas. Executivos do setor afirmaram que era mais 
uma jogada errada do grupo, que tinha pago caro pela atacadista. O Carrefour não reclama do 



investimento. Ao contrário, hoje os resultados do Atacadão são destaque. Inclusive a rede 
acaba de lançar uma nova bandeira, Atacadão Elétro. 
Todos as ações da rede já tiveram resultados práticos: "Desde 2006, temos um crescimento 
anual de dois dígitos no Brasil. E vamos manter esta velocidade de expansão por 2009, 2010, 
2011..." 
 
São só boatos (as especulações sobre a saída da rede do Brasil), parecidos com os que 
soltaram na época da minha vinda para o país. Neste período, passamos de uma rede 
monoformato, com a predominância de hipermercados, para uma rede multiformato. Foram 
muitas mudanças, a empresa teve de mostrar uma capacidade de adaptação gigantesca  
Jean Marc Pueyo 
 
OS FATOS 
 
1.  Acionistas fazem pressão para o grupo sair do Brasil e China 
 
O jornal Le Monde publicou uma semana uma reportagem afirmando que o Carrefour está 
sendo pressionado por grandes acionistas para deixar mercados emergentes, como a China e o 
Brasil. Segundo a publicação, a Colony Capital e o dono do grupo de produtos de luxo LVMH, 
Bernard Arnault, têm tentado por várias semanas persuadir a gestão do Carrefour a tomar a 
medida até o final do ano. 
 
2. Rede tem até 2012 para pôr em prática plano de reestruturação 
 
Apesar de focar na saída do grupo francês dos mercados emergentes, a reportagem do Le 
Monde também citou o diretor europeu da Colony, Sebastien Bazin, dizendo que as relações 
com o presidente-executivo do Carrefour, Lars Olofsson, estavam "excelentes" e que ele tem 
até 2012 para implementar um plano de reestruturação do grupo. "Estamos em um plano de 
quatro anos, temos até 2012, temos tempo", afirmou Olofsson à publicação. 
 
3. Grupo desmente boatos e diz que emergentes são prioridade 
 
O grupo francês afirmou em comunicado que países como Brasil e China figuram entre as 
prioridades para expansão no longo prazo. Segundo Jean Marc Pueyo, presidente da empresa 
no Brasil e América Latina, os planos para o país estão mantidos. Entre os objetivos, está a 
estreia da rede no comércio eletrônico. O Carrefour venderá eletroeletrônicos, produtos de 
informática, entre outros itens a partir de 2010. 
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