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Para compensar retração na França, rede abre lojas no exterior, mas sai do Japão e do México.  
 
O Carrefour, o maior varejista da Europa, prevê expandir sua rede de lojas fora da França para 
acelerar as vendas. Baseado nos bons resultados da rede no exterior, a empresa planeja abrir 
hipermercados na Ásia, com destaque para China e na Malásia. Por outro lado, o grupo está se 
retirando de mercados com desempenho inferior à média, como os do Japão e do México, e 
reduzindo os preços na França a fim de competir com a rede Casino, sócia do Grupo Pão de 
Açúcar no Brasil.  
 
Para 2006, a meta é inaugurar aproximadamente 100 hipermercados, mais do que o dobro do 
número médio dos novos pontos-de-venda abertos entre 2000 e 2004. O grupo opera atualmente 
7.030 lojas em todo o mundo. A meta, audaciosa, para 2006 é a abertura de mil pontos-de-
venda, entre hipermercados, supermercados, lojas de vizinhança e hard discount.  
 
Segundo José Luis Duran, principal executivo do Carrefour, a empresa vê boas oportunidades de 
negócios na Tailândia e Taiwan, onde está finalizando uma parceria com a americana Tesco para 
assumir suas lojas. No ano passado, o Carrefour abriu 27 lojas na Ásia, o que elevou o total da 
região para 191 e contribuiu com 13% para a expansão da receita regional, que aumentou para € 
5,7 bilhões.  
 
A América Latina também ganha destaque nos planos da empresa. Duran garante que os 
momentos de dificuldades na região já passaram. "Entre 2001 e 2004 fizemos certas aquisições 
que não foram bem sucedidas." Além disso, as dificuldades econômicas e a desvalorização das 
moedas locais dificultaram os negócios.  
 
Operações no Brasil  
 
Para Duran, 2005 pode ser considerado um ano de renovação nas operações da rede. "Abrimos 
sete hipermercados na Colômbia; assumimos a operações de 11 lojas do grupo português Sonae 
no Brasil, onde abrimos quatro hipermercados."  
 
As novas lojas foram abertas nas cidades de João Pessoa (PB), Fortaleza (CE), Aparecida de 
Goiânia (GO) e São José dos Campos (SP). Também foram reformadas 22 lojas, inclusive as 
unidades Big adquiridas do Sonae. No Brasil, a expectativa é abrir 15 novos hipermercados, com 
investimentos de R$ 700 milhões. A primeira unidade, em Fortaleza, foi adquirida da rede 
Mercantil São José e deve entrar em operação em breve.  
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O Carrefour realizou ainda sete aquisições em vários países. "Continuamos a investir na 
consolidação regional." Ele diz que, na maioria dos países em que atua, os principais concorrentes 
são empresas locais. "Como a Coto na Argentina, a Colruyt na Bélgica, o E-Mart na Coréia e o Pão 
de Açúcar no Brasil".  
 
BalançoEm 2005, a receita do grupo aumentou 2,5%, para € 74,5 bilhões (US$ 89 bilhões). O 
lucro líquido aumentou 1,2%, para € 1,81 bilhão. As vendas na França tiveram pequena queda de 
0,4%, para € 35,5 bilhões. No resto da Europa, as vendas apresentaram crescimento de 3,6%, 
em relação ao ano anterior.  
 
Na América, o aumento nas vendas foi de 7,5% nas vendas. Porém, o destaque ficou por conta 
das operações asiáticas. Na região as vendas cresceram 12,6%, atingindo €5,7 bilhões.  
 
"A empresa nitidamente limitou o impacto da redução dos preços", disse Laurent Vallée, 
administrador de fundos da Richelieu Finance em Paris, que gerencia US$ 4 bilhões em ativos. "A 
expansão gerada pelas divisões internacionais mais do que neutralizou a queda na França."  
 
A meta de Duran, porém, é aumentar em 10% as vendas nas vendas e resultados operacionais 
até 2008.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10, 11 e 12 março 2006, Administração & Serviços, 
p. C-4.  
 


