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Após boatos de que o Carrefour venderia seus ativos no País, a rede de supermercados decidiu 
intensificar o foco no mercado brasileiro e lançou ontem sua plataforma para vendas online. O 
objetivo principal é fazer frente a seus principais concorrentes Wal Mart e Pão de Açúcar, que 
já possuem este modelo de negócios. De acordo com o diretor-superintendente do Carrefour 
Brasil, Jean-Marc Pueyo, a companhia demorou a investir nesta área por possuir outras 
prioridades.  
 
“Apostamos no Brasil, e essa nova plataforma contribuirá para nosso crescimento orgânico e 
consolidação de nossas operações”, disse Pueyo. “A nossa meta é criar sinergias entre os 
diferentes canais por meio do e-commerce, construindo uma relação mais estreita com os 
nossos clientes, e permitindo a ampliação na oferta de soluções e serviços.” 
 
A disputa no comércio online deve esquentar com a chegada da rede francesa. Também 
ontem, horas depois do anúncio do Carrefour, o Pão de Açúcar comunicou a criação da GPA 
Digital, uma área inteiramente dedicada aos relacionamentos, negócios, produtos, serviços e 
processos realizados pela empresa por meio da internet e que tem como objetivo expandir a 
interação de suas marcas na internet.  
 
O Carrefour não divulgou as metas de faturamento para o e-commerce, mas Pueyo afirmou 
que a companhia pretende estar entre os cinco maiores grupos de comércio online até o 
próximo ano. "As metas dependem do fluxo da operação, que ainda não sabemos no que vai 
dar, mas temos uma ambição interna, que não podemos divulgar, como parte da estratégia de 
crescer no Brasil", disse o diretor.  
 
Segundo ele, o Brasil, ao lado da China, são os mercados prioritários do grupo francês e 
receberão “investimentos sem limitações”. O Brasil é o primeiro dos países emergentes em 
que o Carrefour desenvolve as vendas pela internet e servirá de modelo para outros mercados 
da América Latina, como o argentino e o colombiano.  
 
A loja virtual trabalhará inicialmente com nove categorias de produtos, que incluem 
eletrônicos, eletrodomésticos, informática, telefonia e artigos para o lar. O portfólio terá mais 
de 15 mil itens, podendo chegar a 80 mil até o final do ano. O portal oferecerá, ainda, serviços 
de manutenção, instalação e suporte para produtos eletroeletrônicos. As entregas serão feitas 
em todo o País, por meio de malha logística terceirizada.  
 
“Nosso objetivo é dar suporte completo e eficiente ao nosso cliente, que estará adquirindo 
mais do que produtos, e sim uma solução ampla para a sua casa”, afirmou o diretor de e-
commerce do Carrefour, Jonas Ferreira.  
 
O investimento do Carrefour no e-commerce é de R$ 50 milhões – parte dos R$ 2,5 bilhões 
anunciados para o Brasil de 2010 a 2011. Jean-Marc Pueyo disse que existem outros projetos 
para o mercado nacional, como a abertura de 70 unidades. O País é, atualmente, a terceira 
maior operação mundial da companhia, atrás apenas de França e Espanha.  
 
PÃO DE AÇÚCAR 
 
Para a criação da GPA Digital, o Grupo Pão de Açúcar vai investir este ano R$ 10 milhões. O 
projeto, que começou a ser desenvolvido em agosto do ano passado, tem como propósito 
antecipar as necessidades e as tendências que ocorrem no mundo virtual e acompanhar o 
crescimento dos usuários dessas mídias.  
 
“Com o crescimento das redes de relacionamento e a evolução da forma como as pessoas se 
relacionam com as empresas e marcas, entendemos a necessidade de promover uma maior 
interação do grupo com o meio digital. Essa atuação será suportada por estratégias de longo 
prazo, que atendam as expectativas geradas pelas novas gerações e mídias, além da própria 



demanda decorrente da expansão da empresa em seus diversos ramos de negócio”, disse o 
vice-presidente executivo do grupo, Hugo Bethlem.  
 
Uma das primeiras ações já realizadas pela GPA Digital é a atualização dos sites corporativos 
da companhia. Até o ano passado, o Grupo Pão de Açúcar contava com 28 sites número que já 
foi reduzido para 13 portais.  
 

 
 
Atacadão será exportado  
 
O Grupo Carrefour vai exportar o modelo do supermercado Atacadão para outros países da 
América Latina. Segundo o diretor superintendente do Carrefour Brasil, Jean-Marc Pueyo, 
ainda este mês será inaugurada a primeira unidade em Bogotá, na Colômbia, e em breve a 
rede deve expandir a bandeira para a Argentina.  
 
A Atacadão foi adquirida pelo grupo francês em 2007. A rede possui 59 lojas e ainda este ano 
deve ganhar de 12 a 15 unidades. No ano passado, foram 11 inaugurações. Pueyo disse que já 
existem estudos para levar o modelo para a Europa.  
 
O executivo afirmou que a companhia deverá registrar crescimento das vendas brutas de 15% 
a 16% este ano, na comparação com 2009. Segundo ele, a expectativa é de que sejam 
investidos este ano aproximadamente R$ 1,25 bilhão para a abertura de 70 lojas, de todas as 
bandeiras, com um foco nas regiões Norte e Nordeste. Para 2011, a varejista pretende investir 
novamente R$ 1,25 bilhão.  
 
Em 2009, a varejista registrou faturamento bruto de R$ 25,5 bilhões, alta de 14% nas 
operações brasileiras. O diretor destacou ainda que a intenção da varejista é estar presente 
em todos os estados brasileiros até o final de 2011. Atualmente, a rede está em 18 estados 
mais o Distrito Federal.  
 
Pueyo comentou que para chegar a estes novos mercados, o Carrefour aposta no crescimento 
orgânico. Segundo ele, porém, as aquisições não estão descartadas. "As aquisições não são 
nosso foco, mas sabemos das oportunidades que existem." 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 mar. 2010, Seudinheiro, p. B-3.   


