
ce uma determinada meta de vendas. 

Como a empresa vendeu menos neste 

ano, perdeu uma parte desses bônus, 

com os quais já havia contabilizado. 

Fato que levou a recolher tributos, que 

não precisavam ser pagos. Além disso, 

houve um aumento no volume de 

estoques. No entanto, circula no mer-

cado a notícia de que o rombo teria 

sido causado por problemas de gestão 

duran te o período em que Pueyo ocu-

pou o posto de dire tor-super inten-

dente da varejista no Brasil. 

Embora seja a segunda rede do País 
e tenha faturado R$ 25 bilhões em 
2009, o modelo do negócio está obso-
leto. Suas lojas são grandes demais 
e têm cara de hipermercado. Ou 
seja, cada vez mais distante do que 
busca o consumidor moderno. "Hoje, 
o cliente prefere lojas menores para 
não perder tanto tempo", diz Maurício 
Morgado, professor da FGV. Fazzio 

chegou ao cargo com o desafio de dar 

uma nova cara à rede. A operação 

logística deve-

rá ser revista. 

"Várias lojas da 

rede operam 

com custos 

mais altos 

do que os da 

concorrência", 

diz Claudio 

Felisoni, coor-

denador do 

Programa de 

Administração 

de Varejo da USP. Porém, essas mudan-

ças terão que esperar. Antes, a questão 

das perdas deve ser totalmente escla-

recida. "Uma maneira de reduzir o 

impacto é criar um conselho adminis-

trativo regional", diz Heloisa Bedicks, 

superintendente-geral do Inst i tuto 

Brasileiro de Governança Corporativa. 

"O conselho da matriz monitora sozi-

nho as ações de todas as subsidiárias. 

Uma regionalização traria, inclusive, 

mais segurança para os acionistas." 

bilizará um rombo de 180 milhões de 

euros (cerca de R$ 450 milhões) neste 

ano. As perdas, diz a empresa em comu-

nicado, foram identificadas pela audi-

toria externa coordenada pela KPMG. 

Procurados por DINHEIRO, Carrefour 

e KPMG não se pronunciaram. Por 

meio de sua assessoria de comunicação, 

o Carrefour diz apenas que o buraco 

nas contas foi causado pelas bonifica-

ções. Ou seja, a varejista ganha esses 

descontos de fornecedores, caso alcan-
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 13, n. 680, p. 66, 20 out. 2010.




