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O Ponto Frio, durante décadas, foi uma das empresas mais poderosas, mais prósperas e mais 
secretas do Brasil. Com seus principais executivos instalados no distante bairro do Irajá, na zona 
norte do Rio de Janeiro, a companhia parecia ser gerida longe de tudo e de todos. A presença de 
acionistas como Lilly Safra, herdeira de um dos grupos financeiros mais fechados do País, também 
reforçava a mística da empresa. Durante anos a receita de mistério funcionou e o Ponto Frio 
disputou palmo a palmo a liderança do varejo nacional. E, em 1998, quando a Arapuã foi à lona e 
enfrentou uma grave crise financeira, o Ponto Frio era a aposta natural de todos os analistas para 
reinar absoluto no comércio de eletrodomésticos. O fim da história, porém, foi bem diferente. A 
empresa acabou sendo atropelada pelas Casas Bahia, que hoje faturam R$ 5 bilhões por ano – o 
dobro do Ponto Frio. A marca havia envelhecido, assim como a gestão. Foi por isso que Lilly 
decidiu promover a maior guinada da história da empresa em seus quase 60 anos de vida. Trocou 
o comando executivo, reforçou o conselho com nomes estelares da economia, como Pedro Malan 
e Francisco Gros, convocou o publicitário Nizan Guanaes, da DM9, para recauchutar a imagem da 
empresa e decidiu abrir o Ponto Frio ao mercado. O resultado começou a ser visto na última 
semana. A empresa mudou a marca das suas 333 lojas – o laranja e o preto deram lugar a cores 
quentes, como o vermelho e o amarelo –, espalhou 700 outdoors pelo País e voltou com força 
total à mídia. “Queremos recolocar o Ponto Frio no lugar que é seu de direito”, disse à DINHEIRO 
Pedro Malan, presidente do Conselho. “Vamos brigar pelo topo”, reforçou Roberto Britto, novo 
presidente executivo da empresa.  
 
    
A revolução por que passa o Ponto Frio mudou a rotina do Irajá. Desde setembro, quando Malan e 
Britto chegaram à empresa, o ritmo de trabalho é de quase 24 horas diárias – nos últimos 30 
dias, o presidente visitou lojas em 20 cidades diferentes. A DM9 assumiu o comando da 
publicidade há apenas um mês e alocou uma equipe de 40 profissionais em tempo integral ao 
Ponto Frio – muitos instalados numa sala colada à de Britto. “Montamos uma operação de 
guerra”, disse João Augusto Valente, sócio da DM9. Mais do que um redesenho da marca, o que  
se fez foi uma reviravolta total na estratégia. Ancorada em pesquisas, a empresa resgatou o velho 
slogan do “Ponto Frio Bonzão”, que estava em desuso há oito anos e que agora foi readaptado 
para “Bonzão da Prestação”. É uma forma de retomar uma imagem do tempo em que o Ponto Frio 
foi líder e também de tentar popularizar a empresa – o que permitiu que as Casas Bahia se 
distanciassem tanto nas vendas foi justamente a política de prestações mais agressiva e a 
localização de muitas lojas na periferia das grandes cidades, onde estão as classes C, D e E. “O 
Ponto Frio terá de corrigir essas distorções”, avalia Ulisses Reis, consultor em varejo da Fundação 
Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. 
 
Na guerra do varejo, o Ponto Frio irá brigar com armas mais modestas do que seu principal 
oponente. Enquanto as Casas Bahia são o maior anunciante do País, com uma verba anual 
próxima a R$ 500 milhões, o orçamento do Ponto Frio é da ordem de R$ 90 milhões. “Vamos 
jogar com mais inteligência”, garante Sérgio Valente, diretor de criação da DM9. O primeiro 
anúncio foi ancorado numa pesquisa do Procon de São Paulo, que constatou diferenças de 62% 
nos preços dos eletrodomésticos vendidos nas várias redes de varejo. O levantamento também 
mostrou que o Ponto Frio era a empresa com os preços mais baixos. “O volume de publicidade do 
nosso maior concorrente é tão intenso que acaba confundindo a cabeça do consumidor”, diz 
Britto. “Nós queremos mostrar que o Bonzão, efetivamente, oferece mais vantagens.” 
 
Parceria com a indústria. A estratégia do novo presidente do Ponto Frio envolve também uma 
melhor relação com os fornecedores. Há dias, Britto enviou a todos os grandes fabricantes de 
eletrodomésticos do País cópias de uma entrevista de Samuel Klein, dono das Casas Bahia, 
publicada na DINHEIRO três semanas atrás.  



Alguns trechos estavam sublinhados. Eram aqueles em que Klein afirmava que as Casas Bahia 
“mandam no mercado”. Dizia ainda que o fornecedor só entra na sua rede se garantir uma 
margem bruta de lucro de 30% para as Casas Bahia. A intenção de Britto é formar uma relação 
de parceria que lhe dê preços melhores. E a nova fase do Ponto Frio, de fato, vem sendo saudada 
pela indústria. “Assim como a concorrência no setor industrial é favorável aos consumidores, é 
bom que o varejo seja competitivo”, aponta Paulo Saab, presidente da Eletros, a entidade que 
reúne as empresas de eletroeletrônicos.  
 
    
  A mudança do Ponto Frio também ocorre num momento favorável para o consumo. As primeiras 
campanhas publicitárias entraram no ar justamente nos dias em que o brasileiro começou a 
receber seu décimo-terceiro salário. Além disso, é certo que em 2004, com um crescimento do 
PIB previsto para no mínimo 3,5%, haverá uma forte expansão das operações de crédito. “Em 
2000, quando a economia rodava num ritmo próximo a 4,5% ao ano, o crédito às pessoas físicas 
aumentou 50%”, aponta Pedro Malan. “2004 não será muito diferente”. É essa mensagem que o 
ex-ministro tem levado às reuniões do Conselho, para onde foi levado graças às suas relações 
profissionais com o Unibanco – a Creditec, financeira do Ponto Frio, tem como um dos principais 
sócios o banco da família Moreira Salles. Nesse cenário de expansão, o Ponto Frio aposta no 
retrospecto profissional de Roberto Britto, um gaúcho de Santana do Livramento, irmão do ex-
governador Antônio Britto, que veio do Bompreço e fez da rede o maior grupo de supermercados 
do Nordeste. Britto também foi responsável pela expansão do Hipercard, um cartão de crédito que 
é o meio de pagamento mais popular da região. Tem 2,2 milhões de clientes e perde apenas para 
as bandeiras Visa e Mastercard no Brasil.  
 
Entre os concorrentes, insinua-se que a ofensiva mercadológica do Ponto Frio seja apenas uma 
forma de tentar valorizar a marca, antes de uma futura venda. Até porque, nos nove primeiros 
meses do ano, o Ponto Frio registrou prejuízo de R$ 4,7 milhões e fechou 28 de suas lojas. Na 
empresa, admite-se que, de fato, Lilly Safra e os demais acionistas, como Simon Alouan e Michel 
Elia, chegaram a cogitar vender o controle da companhia a investidores estrangeiros, como a rede 
americana Wal-Mart e o francês Casino. Mas que agora, depois das contratações de um time 
formado por Pedro Malan, Roberto Britto e Nizan Guanaes, a mensagem ao mercado é outra. Pode 
ser resumida num bordão: “As Casas Bahia que se cuidem!” 
 

  

2,5 
bilhões de reais é 
quanto o Ponto Frio 
fatura por ano no Brasil 

 
 

333 
lojas estão em operação  
no País; 28 foram fechadas 

 

4,7 
milhões de reais foi o prejuízo  
da rede até setembro de 2003 

 

90 
milhões de reais é o orçamento anual 
para os gastos com publicidade 

   
700 

outdoors foram espalhados 
no País para relançar a marca  
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