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Mercado interno
puxa resultado
global das redes
de supermercados
Crescimento invejável do consumo
nos países emergentes coloca o
país sob os holofotes dos grandes
grupos da União Européia

O telefone de Daniel Maga-
lhães, diretor-financeiro
e membro do comitê exe-

cutivo do Carrefour Brasil, tocou
ininterruptamente no final de
setembro. Sua caixa de e-mails
também lotou com as inúmeras
mensagens de pessoas surpresas
com a notícia que chegava de fora.
O jornal francês Le Monde noti-
ciou que os acionistas estavam
pressionando a direção do Carre-
four a abandonar suas operações
em mercados emergentes como o
Brasil e a China.

O motivo seria a queda de 30%
no valor das ações da empresa
desde 2007. A tentativa dos acio-
nistas seria uma forma de rever-
ter o prejuízo e obter economia.
A notícia caiu como uma bomba
no mercado, uma vez que econo-
mias emergentes como o Brasil
são, notoriamente, as de maior
crescimento mundial. Fala-se que
o varejo nesses países registra au-
mento da ordem de 20% ao ano.

Magalhães prefere mostrar
números ao invés de comentar a
notícia e fala dos planos e investi-
mentos do Carrefour. No primeiro

trimestre, a empresa cresceu 11,7%
no Brasil frente a igual período de
2008 e 16,7% no segundo semes-
tre. Em 2008, o faturamento foi R$
22,4 bilhões, 16,7% superior ao ano
anterior. Para 2009 e 2010, o inves-
timento anual é de R$ l bilhão,
montante que está sendo converti-
do na expansão de lojas - compra
de terrenos, construção de lojas ou
reformas -, ampliação da infraes-
trutura, tecnologia da informação
e investimentos no centro de dis-
tribuição. "O Brasil é o mercado do
futuro e responsável por uma taxa
de crescimento forte, enquanto
que os países europeus atingiram
a maturidade e apresentam um
crescimento bem menor."

Isso explica a posição do Bra-
sil, que é o terceiro país do grupo
em volume de vendas (em euros)
desde 2007. O primeiro lugar é
ocupado pela França e o segundo,
pela Espanha. A projeção é fechar
este ano com 547 unidades - 70
a mais que 2008 - em 18 Estados
brasileiros. Além de sua tradi-
ção em hipermercado e recente
foco atacadista com a aquisição
do Atacadão, o Carrefour investe

nas bandeiras Carrefour Bairro e
Dia%, postos de combustível, dro-
garias e agências de turismo.

Nem mesmo a turbulência eco-
nômica global levou os varejistas
brasileiros a entrar em crise. "Eles
tiveram uma pequena redução,
mas já passou. Não vejo varejis-
ta reclamando. Ao contrário, só
investindo e fazendo planos de
novos formatos de lojas", afirma
Olegário Araújo, gerente de aten-
dimento a varejistas da Nielsen.

O fato de o Carrefour Brasil
crescer e continuar a investir em
sua expansão está relacionado ao
conceito do "mundo multipolar",
que é marcado pelo crescimento
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invejável das economias emergen-
tes e pela baixa expansão ou satu-
ração dos mercados desenvolvidos.
Embora a penetração do consumo
nos mercados emergentes em rela-
ção ao PIB seja menor que nos paí-
ses desenvolvidos, a taxa de cres-
cimento de consumo é maior nos
emergentes. "Para continuar a cres-
cer e atingir novos consumidores,
as empresas terão de olhar para os
mercados emergentes", afirma Mar-
celo Gil, líder global de estratégia
corporativa da Accenture.

Do ponto de vista de oportu-
nidades, demanda e estratégia de
médio e longo prazos, Gil diz que
ê preciso ter um modelo de opera-
ção global. Para atuar globalmen-
te, é obrigatório ter presença na
América Latina. E o Brasil, por sua
vez, representa cerca de 40% do
PIB da região. O que tem colocado
o país sob holofotes é justamente
o seu enorme mercado consumi-
dor e a forte representatividade
na América Latina.

"A evolução do fluxo de finan-
ciamento e de investimentos para
o Brasil nos últimos anos ê boa",
afirma Gil. Adicione a isso a pro-
ximidade do fim da crise e a onda
de otimismo gerada com a Copa
do Mundo de 2014 e a Olimpíada
de 2016. Tudo isso deve promover
um boom no PIB de 2010, com
economistas projetando um cres-
cimento superior a 4%.

Em 2010, o Carrefour avançará
mais um degrau no país. No pri-

meiro semestre de 2010, Maga-
lhães promete a inauguração do
e-commerce da rede, que inicia
sua operação com a venda de ele-
tros. "Estamos de olho nos lares
com internet, que impulsionam a
economia virtual brasileira."

No mundo real ou virtual, os
bons ventos que sopram no Brasil
e chamam a atenção das grandes
varejistas européias estão rela-
cionados, por exemplo, com a ex-
pansão da classe C. A migração de
muitas famílias das classes D e E
para a C levou o Carrefour a apos-
tar em formatos e bandeiras dife-
rentes para atingir públicos com
diferentes necessidades.

"Embora estejamos presentes
em muitas praças, queremos ama-
durecer nossa presença em algu-
mas cidades. O Norte do país, por
exemplo, tem muito espaço a ser
trabalhado. Em 2009, o Carrefour
abriu o Atacadão em Tocantins.
Ganhar capilaridade é também
descobrir pontos estratégicos ain-
da não adotados pela concorrên-
cia. "Mesmo com a concentração
de varejistas na região Sudeste,
estamos longe da saturação. Ain-
da há espaço a ser trabalhado",
afirma Magalhães. Foi por essa
razão que, em maio de 2009, os
franceses pagaram R$ 45 milhões
por dez lojas da rede Gimenes, no
interior paulista.

Os franceses também respon-
dem por 37% do capital total do
Grupo Pão de Açúcar (GPA) e 50%

das ações votantes. "Usamos a es-
trutura do Casino lá fora para efe-
tuarmos compras de eletrônicos
na China, índia e em Bangladesh",
conta Hugo Bethlem, vice-pre-
sidente executivo do GPA. Neste
ano, a rede prevê importações de
US$ 175 milhões contra US$ 148
milhões de 2008.

O aumento das importações
em relação a 2008 vem da aqui-
sição de produtos franceses por
conta do Ano da França no Brasil,
que inclui chocolates e biscoitos,
entre dezenas de outros itens ali-
mentícios. A palavra de ordem é
sinergia, principalmente em re-
lação ao formato de lojas, à logís-
tica, à tecnologia da informação
e às importações e exportações.
Atualmente, o grupo exporta,
carnes, frutas e as linhas Qualitá
e Taeq. Até o Ponto Frio, adquiri-
do este ano, experimentará essa
sinergia. Depois de três anos sem
realizar importações, a rede colo-
cará à venda, no Natal, um lote de
microondas adquiridos na Ásia.

Em 2009, o Pão de Açúcar está
investindo R$ 755 milhões no
Brasil de um total de R$ 1,3 bilhão
disponível. O valor refere-se ape-
nas à expansão orgânica, ou seja:
não inclui a compra do Ponto Frio
nem os 40% adquiridos na empre-
sa atacadista Assai. A ampliação
dos negócios envolve a abertura
de 50 lojas Extra Fácil, oito Assai,
seis Pão de Açúcar, quatro Extra,
dez postos de combustível e 15



drogarias, além do investimento
em TI e nas adequações logísticas.

O Makro, rede, de origem ho-
landesa com foco no mercado
atacadista, manteve seu plano
de expansão e investimentos no
país. Serão investidos R$ 210 mi-
lhões, incluindo a abertura de
nove lojas (cinco até o momento),
dez restaurantes e 14 postos de
combustível. A expectativa é de
que as vendas fechem o ano com
expansão na casa dos dois dígitos.
Mesmo assim, o crescimento será
abaixo do esperado. O motivo foi
a queda nas compras realizadas
pelos hotéis, restaurantes e cafe-
terias, que respondem por quase
30% do faturamento Ha rede nos
primeiros meses do ano. A rede
faturou R$ 4,9 bilhões em 2008.

O Makro tem 70 lojas, 64 restau-
rantes e 28 postos de combustível
em 25 dos 27 Estados brasileiros,
o Makro só não está em Roraima
e Amapá. "O abastecimento em
lugares mais distantes é um gar-
galo, mas estaremos nos dois Es-
tados que faltam em 2011", diz Ru-
bens Batista Júnior, presidente do
Makro. O Brasil, além de ser a ope-
ração mais antiga fora da Europa,
é o número um em faturamento
e em lojas do grupo SHV, que ad-
ministra o Makro na Amérida do
Sul e na Ásia. No Brasil, a direção
fez um mapeamento das oportu-
nidades e concluiu que há espaço
para chegar às 100 lojas. O plano é
alcançar este número em 2015.
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