23 de janeiro de 2018

“CARREFOUR 2022”: UMA NOVA AMBIÇÃO PARA O GRUPO
O Grupo Carrefour apresenta hoje seu plano de transformação, o “Carrefour 2022”, e
adapta seu modelo e sua estrutura organizacional para ser o líder mundial da transição
alimentar para todos.
O Carrefour estabeleceu para si uma ambição universal: permitir que seus clientes consumam melhor,
tornando-se o líder mundial da transição alimentar para todos. Para redinamizar seu crescimento, o Grupo dá
início a uma profunda transformação por meio do lançamento do plano “Carrefour 2022” que tem quatro
pilares:
1) Implementar uma estrutura organizacional simplificada e aberta
Para tirar o melhor proveito de seus ativos – multipaíses, multiformatos e multicanais – o Grupo simplifica
sua estrutura organizacional e se abre ainda mais para a formação de parcerias, alavancas de crescimento
e inovação:
 Racionalização dos escritórios do Grupo na região de Île-de-France;
 Plano de demissão voluntária na França para 2.400 pessoas;
 Desenvolvimento de novas parcerias à semelhança dos recentes acordos com a Fnac-Darty,
Showroomprivé e com a Tencent, na China, parceria anunciada hoje.
2) Atingir ganhos de produtividade e competitividade
Para investir no crescimento e melhorar sua competitividade de preço, o Carrefour reforça sua
seletividade na alocação de seus recursos e sua disciplina financeira:
 Orçamento global de investimentos de 2 bilhões de euros por ano;
 Investimentos na competitividade comercial e no desenvolvimento dos produtos da sua marca
própria;
 Redução de custos de 2 bilhões de euros a partir de 2020 em base anual;
 Plano de fechamento de 273 lojas ex-DIA.
3) Criar um universo omnicanal de referência
O Grupo quer se tornar referência no universo omnicanal ao investir em seus formatos de sucesso,
tornando-se líder em e-commerce alimentar e se apoiando no poder de sua marca:
 Abertura de 2.000 lojas de proximidade nos próximos 5 anos nas grandes metrópoles;
 Aceleração do formato de cash&carry com 20 novas lojas Atacadão por ano no Brasil, conversão
de 16 hipermercados em Maxi na Argentina, e expansão do Promocash na França;
 Investimento massivo em tecnologias digitais de cerca de 2,8 bilhões de euros até 2022;
 Lançamento, em 2018, de uma plataforma de vendas única na França, o Carrefour.fr;
 Meta de 5 bilhões de euros em volume de negócios no e-commerce alimentar até 2022.

4) Reformulação da oferta a serviço da qualidade dos alimentos
O Carrefour tem a ambição de oferecer a todos os consumidores, diariamente, uma alimentação de
qualidade, confiável, acessível em qualquer lugar e a um preço justo:
 Um milhão de consumidores adicionais para produtos frescos na França até 2022;
 Crescimento três vezes maior das vendas de produtos frescos em relação às vendas de PGC até
2022;
 Meta de 5 bilhões de euros em vendas de produtos orgânicos em 2022;
 Um terço do volume de negócios correspondente aos produtos da marca Carrefour até 2022.
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Alexandre Bompard, CEO do Grupo Carrefour, declarou:
“Tenho uma grande ambição para o Carrefour: tornar-se o líder mundial da transição alimentar oferecendo aos
nossos clientes, todos os dias e em qualquer lugar, alimentos de qualidade e confiança a um preço justo. Para
tanto, e para recuperar uma dinâmica de sucesso, devemos reformular o nosso modelo, simplificando a nossa
estrutura organizacional e nos abrindo a parcerias, melhorando a nossa eficiência operacional, investindo nos
nossos formatos de sucesso, construindo um modelo omnicanal eficiente e desenvolvendo a nossa oferta de
produtos frescos e orgânicos, principalmente sob a marca Carrefour. Este é o significado do plano de
transformação “Carrefour 2022”, que revelamos hoje, e que o Grupo e seus colaboradores irão implementar
com ambição e determinação.”

Uma grande ambição: ser o pioneiro da transição alimentar
Os intensivos métodos de produção atingiram seus limites. Os consumidores nunca estiveram tão
preocupados com o que comem. Querem mais informações, qualidade e transparência em toda a cadeia
alimentar.
O Carrefour, player histórico do movimento de consumo em massa, agora quer liderar uma nova batalha: a
transição alimentar para todos.
Esta ambição se apoia em fortes compromissos: garantir aos nossos clientes produtos acessíveis, atuando para
democratizar os produtos orgânicos, reforçar nossa luta contra o desperdício de alimentos e melhorar a
sustentabilidade das embalagens e, sobretudo, assegurar a segurança alimentar. Eventos recentes
demonstraram a necessidade de colocar nossas organizações na direção para lidar com a questão da
segurança alimentar.
Ela se apoia também numa governança reforçada, que tem clareza desse desafio e da prioridade que isso
representa para o Grupo, a partir da designação de um comitê alimentar consultivo que acompanhará o Grupo
nesta transição alimentar.

Um plano de transformação apoiado em 4 pilares
1. Implementar uma estrutura organizacional simplificada e aberta
Para tirar proveito de seus ativos, a estrutura organizacional do Grupo Carrefour deve ser simplificada e mais
aberta.
Uma organização simplificada a partir da redução do impacto e da complexidade dos escritórios na estrutura
organizacional do Grupo.
A fim de melhorar a eficiência operacional das equipes e aumentar a responsividade, o Carrefour está
racionalizando seus escritórios em todos os países onde atua.
Na região de Île-de-France, os escritórios serão reagrupados, resultando no fechamento do escritório de
Boulogne e no abandono do projeto de construção de um novo escritório, de 30 mil m², em Essonne. Um
plano de demissão estritamente voluntário será oferecido a 2.400 pessoas do escritório na França, sobre um
efetivo total de 10.500 colaboradores.
Mais aberta a seus clientes e parceiros externos
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O “Carrefour 2022” vai adotar uma estrutura organizacional centrada em seus clientes, a fim de melhor
atender às suas necessidades e expectativas: todas as medidas do plano contribuem para isso.
O Carrefour deseja se estruturar ainda mais em torno de parcerias para:
- tirar proveito das inovações e melhores práticas;
- beneficiar-se da experiência de startups inovadoras e do poder de líderes setoriais, a exemplo da
parceria firmada com a Fnac-Darty no setor de eletrônicos e da parceria com o Showroomprivé para
vendas privadas online.
A potencial aquisição de participação no Carrefour China pela Tencent, líder tecnológico mundial, e pela
Yonghui, varejista especialista em produtos frescos e em pequenos formatos em China, bem como a assinatura
de uma parceria estratégica com a Tencent, abrem caminho para grandes oportunidades para o Carrefour
naquele país, sobretudo no e-commerce alimentar.

2. Atingir ganhos de produtividade e competitividade
O Carrefour precisa ganhar espaço para melhorar sua eficiência e competitividade a serviço dos seus clientes.
Isso implica uma redução significativa de sua base de custos e uma política de investimento mais eficaz e
focada nas suas alavancas de crescimento.
Um poderoso plano de redução de custos de 2 bilhões de euros em 2020
O plano de redução de custos será focado em 4 eixos principais:
-

-

otimização das compras diretas: renovação da oferta de produtos, reduzindo sortimentos em mais de
10%, negociações a nível internacional para tirar proveito da presença do Grupo em mais de 30
países;
racionalização das compras indiretas: controle estrito das despesas e especificações e da política de
renegociação sistemática dos contratos de longa data por equipes dedicadas a nível do Grupo;
redução dos custos de logística: maior foco na eficiência operacional da cadeia de abastecimento
(supply chain);
redução de custos estruturais: simplificação das estruturas organizacionais do escritório.

Os três primeiros eixos representarão a grande maioria da meta de economia de 2 bilhões de euros.
Projeto de fechamento de 273 lojas ex-DIA
Algumas lojas ex-DIA passam por dificuldades uma vez que não estão adaptadas à sua zona de atração desde a
transição para bandeiras Carrefour. O Grupo planeja fechar 273 lojas ex-Dia:
-

processo de busca por compradores será lançado loja por loja;
em caso de ausência de compradores, essas lojas serão fechadas;
a empresa dará, sistematicamente, preferência para remanejamento de postos de trabalho dentro do
Grupo.

Investimentos mais eficazes e focados
O plano “Carrefour 2022” prevê um orçamento anual de investimentos de 2 bilhões de euros a partir de 2018.
Esses investimentos estão dimensionados para:
-

manter os ativos do Grupo;
implementar suas ambições de transformação.
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Os projetos de investimentos serão escolhidos com maior seletividade e implementados por processos
eficientes.
Investimentos dedicados às alavancas de crescimento do Grupo aumentarão significativamente a partir do:
- aumento significativo dos investimentos em TI e tecnologias digitais;
- aumento dos investimentos em supply chain voltados à criação de uma oferta omnicanal no varejo
alimentar por meio da automatização das plataformas.
Em termos de estratégia imobiliária, o Carrefour vai disponibilizar 500 milhões de euros de ativos não
estratégicos nos próximos três anos.
Eficiência a serviço da competitividade de preços
Esta estrita política de controle dos custos e de alocação de recursos, que será mantida a longo prazo, tem
como objetivo abrir margens de manobra a fim de investir em competitividade comercial, uma prioridade para
o Grupo. O desenvolvimento da marca própria Carrefour irá contribuir para a atratividade de preço da oferta
de produtos do Grupo.

3. Criar um universo omnicanal de referência
O Carrefour deve atender às expectativas de seus clientes ao criar um universo Carrefour único, lojas online e
físicas, que tiram proveito da sua rede de lojas para garantir a todo instante e em qualquer lugar a melhor
oferta para um cliente fiel e reconhecido.
Investimento na atratividade e eficiência dos hipermercados
O formato hipermercado é uma força para o Grupo e deve ser perfeitamente operado. A fim de melhorar a
eficiência deste formato, a companhia vai:
- adaptar as áreas de vendas dos hipermercados à sua zona de atração; quando necessário, os
hipermercados na França terão sua área total reduzida em, pelo menos, 100 mil m² até 2020;
- procurar alianças para compra e venda a fim de melhorar a oferta de produtos não alimentares
quando não for relevante;
- reforçar a eficiência operacional das lojas ao adotar as melhores práticas de fluxo de mercadorias,
gestão de estoques e perdas;
- adaptar a rede hipermercados, quando estritamente necessário, alternando cinco lojas para
contratos de locação; nenhum fechamento é previsto na França.
Aceleração dos investimentos nos formatos de sucesso
Os supermercados e lojas de proximidade são formatos de sucesso para o Grupo. O Carrefour será agressivo
neste segmento e abrirá pelo menos 2.000 lojas de proximidade nos próximos cinco anos, com presença
crescente nas grandes cidades da Europa.
Cada um desses formatos participará ativamente no desenvolvimento do universo omnicanal do Grupo a partir
da atuação como um centro de distribuição, preparação e devolução para os clientes.
O Grupo também deseja acelerar o desenvolvimento do formato de cash&carry:
O Carrefour abrirá 20 lojas Atacadão por ano no Brasil a partir de 2018, incluindo 5 conversões de
hipermercados neste ano;
Na Argentina, o Carrefour anuncia o investimento na bandeira Maxi, lançando a conversão de 16
hipermercados em 2018;
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-

A aplicação desses formatos na Europa terá prosseguimento com uma aceleração da expansão do
Promocash na França e continuidade da experiência em outros países.

Investimento massivo em tecnologias digitais
O Grupo investirá 2,8 bilhões de euros em 5 anos, ou seis vezes mais do que os investimentos atuais, para
atingir uma nova dimensão em digital e omnicanalidade (total das despesas de investimento e capital).
Meta de 5 bilhões de euros em vendas no e-commerce alimentar até 2022
A ambição do Carrefour é se tornar um empresa referência em e-commerce alimentar, com 5 bilhões de euros
em vendas para o Grupo e participação de mercado (market share) de pelo menos 20% no mercado de ecommerce alimentar na França até 2022.



Reforço e ampliação da oferta de serviços

O Carrefour se apoiará em sua rede física para oferecer aos seus clientes um serviço omnicanal amplo e
confiável:
-

-

-

Entrega a domicílio: todas as soluções de entrega oferecidas pelo Carrefour terão sua confiança
aprimorada e generalizada. Na França, a entrega a domicílio será ampliada para 26 cidades até 2018 e
entrega express em uma hora será implementada em 15 cidades em 2018;
Drive: O Carrefour deve melhorar a qualidade do serviço e ampliar sua oferta Drive. A partir de 2018,
170 novos Drive serão abertos na França e a qualidade geral de serviço será melhorada,
principalmente, graças ao desenvolvimento de recursos logísticos automatizados (depósitos
parcialmente automatizados);
Click & Collect: será ampliado para mais da metade das lojas até 2019.

A gestão de entregas será consideravelmente melhorada e acelerada por meio da parceria que o
Carrefour anuncia hoje com a Stuart, filial do grupo La Poste.


Um site único de vendas – Carrefour.fr para a França

A força da marca Carrefour deve ser plenamente explorada a serviço da ambição de uma oferta alimentar
omnicanal de referência nos 33 países onde o Grupo está presente. Na França, para reforçar sua
identidade digital, o Grupo lançará em 2018 um site único, o Carrefour.fr, que reunirá todas as suas
ofertas de compra. Este site único poderá ser aplicado em todos os lugares.
Para implementar de forma bem-sucedida a transformação de sua oferta de e-commerce, o Carrefour
anuncia que firmou parceria com a Sapient, empresa líder de tecnologia do Grupo Publicis.

4. Reformulação da oferta a serviço da qualidade dos alimentos
O Carrefour tem a ambição de oferecer a todos os consumidores, diariamente, uma alimentação de qualidade,
confiável, acessível em qualquer lugar e a um preço justo. Para se tornar o líder da qualidade alimentar para
todos, o Carrefour vai atuar proativamente em três áreas principais.
Um milhão de consumidores adicionais de alimentos frescos na França até 2022
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O Carrefour estabelece para si um objetivo ambicioso em relação aos alimentos frescos na França: crescimento
três vezes maior das vendas de produtos frescos em relação às vendas de PGC até 2022;
Para atingir esse objetivo, o Carrefour implementa um plano de apoio para todos os níveis da do setor agrícola
alimentar, em benefício do consumidor, incluindo:
-

-

Carrefour Quality Lines devem representar 20% do abastecimento até 2020 na França;
Lançamento de um plano de agroecologia a partir de 2018;
Valorização e promoção dos produtos locais, garantindo que sejam predominantes em algumas
regiões;
Apoio financeiro e sustentável aos agricultores voltado à conversão para a produção orgânica: o
Carrefour anuncia hoje uma parceria com WWF para financiar a conversão para a produção orgânica
com a criação de uma marca WWF;
Mobilização da Fundação Carrefour para financiar projetos de agricultura orgânica;
Multiplicar por dois o número de colaboradores formados em produtos frescos na França em 2018;
Disseminação da tecnologia Blockchain para melhorar a rastreabilidade dos produtos ainda em 2018.

Atingir 5 bilhões de euros em vendas de produtos orgânicos em 2022
O Carrefour se posiciona como líder da democratização dos produtos orgânicos e deseja aumentar suas vendas
neste segmento de 1,3 bilhões de euros para 5 bilhões de euros em 2022.
Para aumentar a acessibilidade aos produtos orgânicos, o Carrefour vai:
-

Expandir as áreas dedicadas aos produtos orgânicos em suas lojas;

-

Aumentar a oferta de produtos orgânicos.

O Grupo reforça também sua oferta de produtos orgânicos online ao acelerar o desenvolvimento de sua marca
especializada Greenweez.
O Carrefour usará suas políticas de preço, promoção e fidelização a favor da democratização dos produtos
orgânicos. Para melhorar o nível de informação dos clientes, o Grupo está lançando uma campanha de
sensibilização em suas lojas e em seus sites.
Atingir um terço do volume de negócios correspondente aos produtos da marca Carrefour até 2022
Os produtos de marca Carrefour desempenharão um papel chave na realização da ambição do Grupo em
termos de qualidade alimentar, principalmente por meio da ampliação do sortimento e atratividade de preços.
Esta é um dos eixos prioritários da estratégia da companhia, o que justifica redobrar as iniciativas para criação
de produtos da marca Carrefour originais e de alta qualidade, tanto nos ingredientes como nas receitas.
Dessa forma, o Carrefour opera uma mudança profunda ao lançar uma nova política de qualidade que implica,
principalmente, na massificação dos controles e da eliminação rápida de substâncias controversas. O Grupo
reduzirá também em 5% a quantidade de embalagens dos produtos de marca Carrefour até 2020.
A co-construção com os clientes é um eixo de desenvolvimento forte das marcas próprias da companhia, assim
como o reforço da rastreabilidade dos produtos que as compõem.

Política financeira
6/7

23 de janeiro de 2018
Com o “Carrefour 2022”, o Grupo lança um profundo plano de transformação visando crescimento lucrativo e
sustentável. O crescimento do Carrefour será sustentado por sua liderança no setor alimentar e também pelo
desenvolvimento de uma oferta omnicanal e de preço competitivo de referência.
A partir de 2018, O Grupo lança um plano de eficiência vigoroso que visa à geração de economia de 2 bilhões
de euros por ano até 2020. Além disso, a fim de melhorar a geração de free cash-flow, o Carrefour
implementará a uma gestão ativa de sua necessidade de capital, principalmente por meio da otimização dos
níveis de estoque, bem como da melhor eficiência de seus investimentos. Os investimentos serão reforçados
nas prioridades estratégicas do Grupo e devem representar 2 bilhões de euros por ano a partir de 2018.
Finalmente, o Carrefour tem como objetivo conservar uma sólida estrutura financeira. O Grupo também
deseja manter sua política de dividendos, com uma taxa de distribuição entre 45% e 50% do resultado líquido
ajustado, quota do Grupo.

Sobre o Carrefour
Líderes global e referência no varejo alimentar, o Carrefour opera mais 12.000 lojas e sites de e-commerce em mais de 30
países. Multilocal, multiformato e omnicanal, o Grupo emprega mais de 384.000 colaboradores no mundo, gerandovolume
total de vendas de 103,7 bilhões de euros em 2016. Todos os dias, o Carrefour recebe cerca de 13 milhões de clientes em
todo o mundo e é comprometido com a qualidade e com o comércio sustentável. A abordagem de Responsabilidade Social
Corporativa do Grupo gira em torno de 3 pilares: o combate a toda forma de desperdício, a proteção da biodiversidade e o
trabalho conjunto com seus parceiros. Para saber mais: www.carrefour.com, @GroupeCarrefour

Contatos
Relação de investidores
Mathilde Rodié, Anne-Sophie Lanaute e Louis Igonet
Relação de acionistas
Comunicação do Grupo

Tel.: +33 (0)1 41 04 28 83
Tel.: 0 805 902 902 (ligação gratuita na
França)
Tel.: +33 (0)1 41 04 26 17

Aviso
Este comunicado contém ao mesmo tempo informações históricas e declarações e informações prospectivas. As
declarações e informações de natureza prospectiva foram estabelecidas com base em hipóteses atualmente declaradas
pela Direção do Grupo. Elas não garantem o desempenho futuro do Grupo. Os resultados ou o desempenho que serão
realizados são suscetíveis de serem substancialmente diferentes das declarações e informações prospectivas apresentadas
em razão de um certo número de riscos e incertezas, principalmente os fatores de riscos expostos nos diferentes
documentos arquivados junto à Autoridade dos mercados financeiros a título da informação regularizada disponíveis no
site do Carrefour (www.carrefour.com) e principalmente o documento de referência. Os investidores podem obter
gratuitamente uma cópia desses documentos junto ao Carrefour. O Carrefour não se compromete em atualizar e/ou revisar
essas declarações e informações prospectivas no futuro.
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