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Va re j o Estratégia que dá mais autonomia a gerentes e
reduz preços de 500 itens aumentou margem na França

Carrefour prepara
plano de expansão
para Brasil e China

REUTERS/CHARLES PLATIAU

CEO do Carrefour, Plassat diz que fará o possível para criar valor para a companhia, "mas isso não sera feito em dois minutos"

Scheherazade Daneshkhu
Financial Times, de Paris

O Carrefour prepara um plano
para expandir as operações no
Brasil e China e vai divulgar os de-
talhes no início de 2014, segundo
o CEO e presidente do conselho
de administração da rede varejis-
ta francesa, George Plassat.

“Nosso índice de crescimento
nessas regiões provavelmente é in-
s u f i c i e n t e”, diz Plassat, em sua pri-
meira entrevista a um jornal de lín-
gua inglesa desde sua chegada à
sede do Carrefour, em Boulogne-
Billancourt, oeste de Paris, em
2012. “Estamos trabalhando em
uma estratégia; esses são grandes
países e há muitas possibilidades,
mas espero que o plano esteja
pronto no início do próximo ano”.

Brasil e China são, respectiva-
mente, o segundo e quinto maio-
res mercados do Carrefour em ven-
das. Enquanto as vendas na Améri-
ca Latina, incluindo a Argentina,
subiram 14% em 2012, caíram 10%
na Ásia, incluindo Taiwan e uma
pequena unidade Índia.

Plassat atribui grande parte do
declínio à desaceleração da econo-
mia da China e à mudança na lide-
rança. “A economia chinesa agora
direciona mais o seu foco para o
interior e é aí que está o futuro”.

Desde que chegou ao Carrefour
há um ano, o veterano do ramo
varejista realizou um diagnóstico
impiedoso dos problemas do gru-
po. Era um grupo desorientado,
em que muitos executivos esta-
vam “sedados” pela mão forte
centralizadora imposta por seu
antecessor, Lars Olofsson.

A rápida adoção por Plassat de
uma nova estratégia, sua confian-
ça, a maneira prática e direta e o
histórico bem-sucedido na Vivarte
— o conglomerado varejista fran-
cês que ele fez voltar a dar lucros
antes de ir ao Carrefour — reanima -

ram as esperanças de que a segun-
da maior rede de varejo do mundo
em vendas, atrás do Walmart, en-
fim estaria sendo recuperada.

Essa esperança de recuperação,
depois do declínio de 25% no lu-
cro operacional nos últimos três
anos, e a previsão de melhores re-
sultados levaram as ações a subir
60% desde julho, quando atingi-
ram a pior cotação em 18 anos.
Ainda é incerto até que ponto es-
sa recuperação é sustentável.

Plassat, que fez 64 anos na se-
mana passada, diz que fará tudo
o que pode para criar valor real
para a empresa, “mas não vai ser
em dois minutos”.

Críticos dizem que o Carrefour
depende demais dos hipermerca-
dos, formato que a varejista reivin-
dica ter inventado em 1963, mas
que é visto como ultrapassado.

Plassat diz que o modelo de hi-
permercado não está morto e que
apenas passa por uma crise da
meia-idade. O executivo rejeita a
ideia muitas vezes levantada de
que a resposta é reduzir a área de
venda. “Muitas vezes pode perder-
se mais em vendas do que a pro-
porção de espaço reduzido”, diz.

As atenções também se voltam
para saber como o Carrefour vai
recuperar as vendas de produtos
não alimentícios, que caíram 25%
entre 2004 e 2011. Plassat diz que
as vendas de produtos eletrônicos
vêm caindo em todos os formatos
e que “a ideia de que os hipermer-
cados foram mais atingidos do
que outros pela queda dos não ali-
mentícios não tem sentido”.

Admite, contudo, que, no pas-
sado, a varejista se empenhou
muito para ficar dentro da moda e
ficou muito direcionada a esto-
ques sazonais. “As pessoas não vão
ao hipermercado para comprar
moda, mas para comprar coisas
simples, básicas e práticas”.

Até agora, sua estratégia, que in-

clui dar aos gerentes das lojas mais
autonomia e a promessa de baixos
preços em 500 produtos básicos,
trouxe uma melhora encorajadora
na margem de lucro operacional
na França, para 2,6% — ainda a me-
tade das do Wa l m a r t e do Te s c o.

“As margens melhoraram por-
que reduzimos significativamen-
te as perdas causadas pela má ad-
ministração — principalmente li-
gadas a um excesso de estoques
que era enlouquecedor — que fo-
ram interrompidas”, diz.

Ele também promete que a
queda nas vendas de produtos
não alimentícios “vai se estabili-
zar ” e que a margem de lucro ope-
racional, que ele admite “não es-
tar no nível adequado”, vai melho-
rar nos próximos anos na França.

Ainda mais importante é a
adoção de uma rede de abasteci-
mento, integrando hipermerca-
dos, supermercados e lojas de
bairro com um sistema de tec-
nologia da informação que será
a espinha dorsal do grupo.

Analistas do Credit Suisse esti -
mam que sistemas de tecnologia
da informação inadequados leva-
ram a desperdícios de € 350 mi-
lhões em 2012 e que conseguir
cortar o desperdício pela metade
“representa uma oportunidade
de pelo menos 50 pontos-base
[de melhora] na margem”.

Outro problema estrutural é a
forte exposição do Carrefour a
mercados ocidentais de baixo
crescimento — como Espanha e
Itália, países afetados por progra-
mas de austeridade, que ao lado
da França, são 70% das vendas do
grupo em 2012, de € 77 bilhões.

Plassat é caracteristicamente ás-
pero ao comentar as ideias de ree-
quilibrar as operações em direção
aos países emergentes, algo que
ele considera indesejável e irrealis-
ta, a não ser quando se trata dos
mercados principais do grupo, co-

mo Brasil e China. “Vamos ver por
quanto tempo os mercados emer-
gentes mantêm alto crescimento”,
diz, com irritação. “Estou pensan-
do além do curto prazo”.

Ele saiu da Colômbia, da Indo-
nésia, da Malásia — sob o argu-
mento de que o Carrefour era pe-
queno demais nesses países — e da
deficitária Grécia, conseguindo le-
vantar € 2,8 bilhões, mais do que se
imaginava. Os recursos foram usa-
dos para reduzir dívidas e reinves-
timentos, em especial, na Europa.

Eric Knight, executivo-chefe
da Knight Vinke, um acionista
ativista americano com partici-
pação de 1,5%, mostrou aprova-
ção. “A saída da Colômbia e de
outros [países] ajudou a mostrar
que o valor de algumas opera-
ções internacionais do Carrefour
é substancialmente maior do
que o implicado pelo valor atual
do grupo como um todo”.

Outros veem pontos negati-
vos. “As recentes vendas ajuda-
ram o balanço patrimonial, mas

também aumentaram a exposi-
ção do Carrefour a mercados
mais saturados, nos quais os
gastos de capital vão crescer”,
disse o analista Justin Scarbo-
rough, do Bank of America Mer-
rill Lynch, em informe.

Plassat prefere ver a Europa
Meridional, com 160 milhões de
pessoas, como uma das áreas
com maior renda per capita do
mundo. “Seria completamente
estúpido abandonar nossa posi-
ção de mercado [20%] apenas
por que se está passando por
uma crise no momento”.

O executivo rejeita sumaria-
mente a moda financeira prevale-
cente e diz não ter planos para co-
locar à venda o Atacadão, bem-
sucedida rede no Brasil, nem para
lançar ações da unidade chinesa.

Ele pretende demonstrar o va-
lor dos ativos imobiliários do
Carrefour — estimado por ana-
listas em € 18 bilhões — desen -
volvendo-os, o que pode incluir
até projetos residenciais, em vez

de vendendo-os ou lançando
ações no mercado.

O Carrefour negocia alternativas
com o Sabanci, seu sócio insatisfei-
to em empreendimento conjunto
na Turquia, entre as quais a combi-
nação das operações com o Migros,
varejista controlado pela BC Part-
ners, um grupo londrino de investi-
mentos em participações. Ele consi-
dera “p r o v áv e l ” que a situação seja
e s c l a r e c i d a” em “várias semanas”.

E quanto às relações com o po-
deroso acionista Blue Capital – em -
preendimento conjunto entre os
fundos de investimentos em parti-
cipações Colony Capital, dos Esta-
dos Unidos, e o Groupe Arnault,
veículos de investimento do mag-
nata Bernard Arnault, que detém
participação de 16% no Carrefour
— a quem Olofsson admitiu ter
passado informes quinzenais?

“Sou deixado [livre] para tra-
balhar, não há interferência”, diz
Plassat. Seria divertido vê-los ten-
tar interferir. (Tradução de Sabi-
no Ahumada)

Nos EUA, Walmart paga para cliente entregar mercadorias
Alistair Barr e Jessica Wohl
Reuters, San Francisco (EUA)

O grupo Wa l m a r t está consi-
derando um plano radical para
conseguir que os clientes de suas
lojas físicas entreguem pacotes
para os consumidores que fazem
compras via internet. O novo mo-
delo pode agilizar a entrega e dar
condições de a rede competir
melhor com a Amazon.com.
Conseguir que seus clientes en-
treguem mercadorias colocaria a
maior varejista do mundo direta-
mente no cerne de um novo fe-
nômeno conhecido como
“crowd-sourcing”, ou “economia
de compartilhamento”.

Um grande número de empre-
sas iniciantes ajuda as pessoas a
ganhar dinheiro alugando um
quarto, um carro ou até mesmo
um vestido de noite ociosos.
Agora, o Walmart quer convidar
seus consumidores a “alugar ” es -
paço em seu carros e testar sua
disposição para fazer entregas a
terceiros. Mas esse sistema en-
frentará numerosos obstáculos
legais, regulamentares e de pri-
vacidade, e a varejista diz estar
em fase inicial de planejamento.

O Walmart está firmemente em-
penhado em despachar os pedidos
dos consumidores virtuais direta-
mente de suas lojas físicas, visando
reduzir os custos de transporte e
ganhar uma vantagem sobre a
Amazon e outras varejistas on-li-
ne, que não operam lojas.

O grupo já está praticando o
novo esquema em 25 lojas e pre-
tende dobrar esse número para
50 ainda neste ano.

O Walmart usa atualmente
transportadoras como a Fe d E x pa -
ra entregar produtos originados
de suas lojas ou, no caso de servi-
ços de entrega no mesmo dia — de -
nominado “Walmart To Go”, que

está sendo testado em cinco áreas
metropolitanas —, utiliza seus pró-
prios caminhões de entregas.

“Eu vejo um caminho por meio
do qual [as entregas] sejam “ter -
ceirizadas pulverizadamente”,
disse Joel Anderson, diretor-exe-
cutivo do Walmart.com nos Esta-
dos Unidos, em recente entrevis-

ta à Reuters. O grupo tem mi-
lhões de clientes que visitam suas
lojas semanalmente. Alguns de-
les podem informar a varejista
onde moram e se cadastrar para
entregar mercadorias a consu-
midores on-line que morem nas
imediações ou em sua rota para
casa, explicou Anderson.

O Walmart oferece um desconto
na despesa desses clientes “entre -
gadores”, o que, na prática, signifi-
ca cobrir o seu custo de combustí-
vel em troca da entrega de merca-
dorias, acrescentou. “[O esquema]
está em fase de ampla discussão
criativa, mas poderá ficar viável em
um ou dois anos”, disse Jeff McAl-

lister, vice-presidente sênior de
inovações do Walmart nos EUA.

A probabilidade de isso ser
disseminado em sua rede de
mais de 4 mil pontos de venda
no mercado americano é baixa,
segundo Matt Nemer, analista
de varejo da Wells Fargo Securi-
ties. “Tenho certeza de que será
um teste em algumas lojas”,
acrescentou. “Mas eles só terão
condições de mantê-lo em mer-
cados metropolitanos e no caso
de itens mais caros”.

“Startups” como Ta s k R a b b i t e Fi -
verr já permitem que pessoas alu-
guem seu tempo e conhecimento a
empresas que buscam se desin-
cumbir de pequenas missões. Fun-
dada em 2010, a Zipments tem seu
modelo de negócios baseado nu-
ma rede de terceirização pulveri-
zada, na qual qualquer pessoa com
mais de 18 anos, dona de um veí-
culo, de um telefone e de uma con-
ta no PayPal pode competir para
oferecer seus serviços de entregas a
empresas locais. Esse tipo de casa-
mento de oferta e demanda fre-
quentemente extrapola limites le-
gais — e não seria diferente no mo-
delo de terceirização pulverizada
pretendido pelo Walmart, segun-
do Nemer. Mercadorias adquiridas
via internet entregues por clientes
podem nunca chegar a seu desti-
no, seja por motivo de roubo ou
fraude, disse o analista.

Esse tipo de entrega pode não
ser tão confiável quanto os servi-
ços da FedEx ou da UPS, que têm
motoristas cobertos por seguros,
acrescentou. “As pessoas se sen-
tem muito tranquilas quando
um caminhão da FedEx ou da
UPS para na entrada de sua casa,
mas o que dizer quando um es-
tranho bate à sua porta?”, disse.

Embora a Zipments tenha co-
meçado a operar um esquema de
terceirização pulverizada, a em-

presa atualmente empenha-se
mais na triagem de motoristas,
antes de autorizá-los a fazer par-
te de sua rede de distribuição,
disse Garrick Pohl, principal exe-
cutivo e cofundador da empresa.
A companhia agora atende em
grandes cidades, entre elas Nova
York e Chicago. Roubo, fraude e
entregas atrasadas nunca foram
um problema, mas seguros e li-
cenças foram um obstáculo, dis-
se Pohl. Os motoristas muitas ve-
zes necessitam de uma apólice de
seguro de responsabilidade civil
para cobrir as atividades de en-
trega de mercadorias.

Seguro de carga também é ne-
cessário. A Zipments cobre esses
riscos em até US$ 250, mas a em-
presa incentiva seus “entregado -
res” a adquirir uma apólice adi-
cional para pacotes de maior va-
lor, afirmou Pohl. Em algumas
áreas, como o centro de Chicago,
os interessados em participar
também precisam de uma licen-
ça de “motoboy ” para entregar
encomendas, acrescentou.

“A Zipments agora ajuda as
pessoas a esquematizar todas es-
sas coisas, antes de permitir que
elas se envolvam na entrega de
mercadorias”, disse Pohl. Ainda
assim, ele comenta que os pro-
blemas não são insuperáveis, ci-
tando as pizzarias, que há anos
vêm empregando motoristas au-
tônomos na entrega de seus pe-
didos. “É uma ótima solução para
grandes varejistas como o Wal-
mart ”, disse Pohl. “Nós gostaría-
mos de vê-los progredindo mais
rápido [nesse projeto], mas é óti-
mo que estejam considerando a
o p ç ã o”. A Zipments está tentan-
do fornecer tais serviços a varejis-
tas, embora Pohl tenha se recusa-
do a dizer com quais empresas a
startup está discutindo o esque-
ma. (Tradução de Sérgio Blum)

DANIEL ACKER/BLOOMBERG

Loja do grupo nos EUA: novo modelo está sendo testado em 25 lojas como estratégia para concorrer com a Amazon
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Empresas, p. B4.




