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Carrefour iniciará operação de comércio eletrônico em janeiro e deixará alimentos de fora 
 
Depois de alguns adiamentos e promessas desfeitas, o Carrefour finalmente já tem data 
marcada para iniciar suas vendas pela internet. À operação entrará no ar em janeiro, mas 
durante os dois primeiros meses de 2010, somente os 60 mil funcionários da rede 
supermercadista poderão comprar pelo site da empresa. É apenas a partir de 1º de março, 
com divulgação na mídia, que as vendas online estarão abertas para o público. 
 
"Primeiro vamos fazer um piloto que somente os colaboradores da rede poderão acessar", 
confirma Jean Marc Pueyo, presidente do Carrefour no Brasil. Os alimentos ficarão de fora do 
comércio eletrônico e a rede vai focar seus esforços na venda de eletroeletrônicos, cujas 
margens são, de longe, mais atrativas. "O Carrefour já faz entrega de alimentos em domicílio. 
 
Futuramente, podemos colocar alimentos para vender em nosso site", diz Pueyo. 
 
Fontes ligadas à empresa, afirmam que a expectativa de vendas do varejista é de 
aproximadamente 10 mil pedidos em março. Esta meta deve subir para 80 mil em dezembro 
de 2010. Pueyo não confirma a informação. Quando o assunto são números o executivo 
prefere falar de preços. "Vamos ter pre-ço melhor que a concorrência. Não venderemos certas 
categorias, mas naquelas que a gente está apostando teremos preços competitivos", afirma. 
 
Além de eletrônicos, o site do varejista comercializará produtos de cine-foto, informática, 
telefonia, eletrodomésticos e móveis para escritório. 
 
Longe da concorrência 
 
Pueyo admite que a entrada na internet é tardia. O Grupo Pão de Açúcar, maior varejista do 
país, vende pela web desde 1999. A empresa será uma poderosa concorrente do Carrefour, já 
que comercializa alimentos pelo site da bandeira Pão de Açúcar; eletrônicos pela marca Extra e 
móveis e eletros através do site do Ponto Frio, recentemente adquirido. 
 
Já o Walmart, terceiro do ranking supermercadista, logo atrás do Carrefour, estreou suas 
vendas online no ano passado, mas também deixou os produtos alimentícios de lado. 
 
"Quando se tem uma empresa com muitos planos é preciso priorizar. O e-commerce não era 
prioridade. No passado muitos erros foram cometidos porque tudo era prioritário, mas não é 
possível lidar com tudo", entrega Pueyo. 
 
Muitos foram os tropeços do Carrefour. A primeira vez que a rede francesa anunciou que 
venderia pela internet no Brasil foi em 2007. A promessa era de que a companhia colocaria o 
pé no mundo digital no segundo semestre daquele ano com a venda de pacotes turísticos. 
 
Atualmente o site Turismo Carrefour apenas divulga informações sobre viagens, mas para se 
fazer uma compra é necessário ir até uma loja física da rede. Com o atraso de dez anos em 
relação ao Grupo Pão de Açúcar, uma das estratégias do Carrefour foi a contratação de Jonas 
Ferreira, ex-gerente do departamento de comércio eletrônico da Pernambucanas, cujas vendas 
pela web foram encerradas em julho deste ano. Ferreira também foi executivo da área de 
vendas online do Grupo Pão de Açúcar entre 2000 e 2005. 

 



Com Regiane de Oliveira 
 

Por enquanto, alimentos não serão vendidos pelo site. A varejista pretende focar nos 
eletroeletrônicos cujas margens são, de longe, mais atrativas. 
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