
Carrefour e Walmart planejam expansão no Brasil e na China 

  

Atrás do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, as redes Carrefour e Walmart têm planos de crescer 

no País, mas têm analisado com atenção também o mercado chinês. No caso do Carrefour, o 

executivo-chefe da varejista francesa, Georges Plassat, disse ao jornal britânico Financial 

Times que a empresa está trabalhando para expandir suas operações no Brasil e na China, . 

"Nosso ritmo de crescimento nessas regiões provavelmente é insuficiente. Nós estamos 

trabalhando em uma estratégia; esses são grandes países e há muitas possibilidades; eu 

espero que esse plano esteja pronto até o começo do próximo ano", afirmou Plassat. O Brasil e 

a China são o segundo e o quinto maior mercado do Carrefour, respectivamente.  

 

Segundo o FT, no ano passado as vendas do grupo na América Latina cresceram 14%, mas 

recuaram 10% na Ásia. Plassat atribui essa redução à desaceleração da economia chinesa e à 

troca de comando no país.  

 

"A economia chinesa agora está focando no mercado interno, e é aí que está nosso futuro", 

afirmou. O executivo afirmou ainda que "não tem planos" de vender a bandeira Atacadão, no 

Brasil, nem de abrir o capital da unidade chinesa.  

 

Concorrente  

 

Já o Walmart, terceira maior bandeira do setor no País, planeja investir 500 milhões de iuanes 

(US$ 79,8 milhões) para modernizar suas lojas na China. A empresa afirmou, depois que 

foram publicadas na imprensa chinesa relatos de recentes fechamentos de lojas, que está 

cumprindo suas metas de abertura de novas instalações no país. A empresa norte-americana 

pretende remodelar 50 das suas mais de 380 lojas na China e abrirá 30 novas neste ano.  

 

Nos próximos seis meses, deverão ser abertas lojas em cidades como Xinyu, na província de 

Jiangxi, e em Shantou, na província de Guangdong. O Walmart também planeja investir em 

centros de distribuição e melhorar seus armazéns, para aperfeiçoar a segurança alimentar e 

reduzir custos.  

 

Segundo imprensa chinesa, a varejista iria fechar lojas na China no mês de abril em seguida a 

dificuldades com os altos aluguéis e o aumento dos custos trabalhistas. Uma porta-voz da 

empresa afirmou, porém, que o fechamento de lojas é uma parte normal das operações da 

companhia. A China é importante mercado para o Walmart, que atualmente é a segunda 

varejista em fatia de mercado no país, atrás da Sun Art Retail Group - joint venture entre o 

conglomerado taiwanês Ruentex Group e o francês Groupe Auchan. O Walmart também tem 

ampliado as operações on-line na China. No ano passado a empresa comprou 51% de 

participação na companhia chinesa de comércio on-line Yihaodian, diz a Dow Jones. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 2 abr. 2013. Caderno A, p. A9. 

 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 




