
UM A CORRIDA
PARATIRAR
O ATRASO
O Ponto Frio parte para mais
uma reestruturação. E só o
crescimento acelerado será capaz
de convencer os céticos de que
agora é para valer
CRISTIANE CORRÊA

A
O ASSUMIR O COMANDO DO PONTO FRIO, A SEGUNDA MAIOR RE-
de varejista do país, em março passado, o executivo carioca
Manoel Amorim decidiu traçar uma espécie de radiografia
da empresa. Durante quase 90 dias, ele se dedicou a entre-
vistar os 29 principais executivos da cadeia, a conversar pes-
soalmente com seus 17 maiores fornecedores e a visitar lo-
jas, muitas lojas. Foi um começo exaustivo — mas apenas

isso: um começo. A missão de Amorim, ex-diretor-geral da Telefônica no
Brasil, é fazer o Ponto Frio crescer muito mais rápido que seus concorren-
tes. É o preço a ser pago por anos de quase letargia. Ex-líder do mercado bra-
sileiro, o Ponto Frio foi ultrapassado pela Casas Bahia no final da década de
90 e assistiu ao crescimento de varejistas como Magazine Luiza e Insinuan-
te, cada vez mais próximas de encostar na segunda posição. Enredada na bri-
ga de poder de acionistas protagonizada pela bilionária Lily Safra e pelo li-
banês Simon Alouan (que recentemente se afastou da empresa), a compa-
nhia perdeu agilidade e participação de mercado. Desde o ano passado, o
Ponto Frio vem esboçando uma reação — seu faturamento alcançou 3,8 bi-
lhões de dólares, quase 6% mais que o resultado de 2005. Mas ensaios de re-
cuperação já foram vistos antes e tiveram fôlego curto. Cabe a Amorim afas-
tar as desconfianças e iniciar um longo período de crescimento. "Ele é um
trator", diz um diretor de um grande fornecedor. "O Ponto Frio precisava de
uma chacoalhada, e ele está rapidamente mudando os ramos da companhia."

Da receita desse "trator" fazem parte o redesenho do
processo de abastecimento da rede, a redução da estrutura
administrativa e o aumento do número de lojas. Com a aju-
da da consultoria McKinsey, Amorim formou um grupo de
12 pessoas com competências diversas, que tem como ob-
jetivo mapear todas as atividades de compras da compa-

Amorim, o
presidente:
fim da bagunça
nos estoques



nhia e descobrir em que pontos pode-se ga-
nhar eficiência. Coordenado por Paulo Sanz,
diretor de tecnologia do Ponto Frio, esse
time está alocado numa sala ao lado da
da presidência. "Nas conversas com os for-
necedores, ficou claro que precisávamos
redefinir nosso relacionamento com eles e
estabelecer parcerias", diz Amorim. Na
prática, isso significa eliminar alguns itens
das prateleiras e fazer compras mais pla-
nejadas. Para dar mais ciência a uma tare-
fa até então feita de maneira quase empí-
rica, um estatístico foi contratado. Desde
a introdução das primeiras medidas, o ní-
vel de estoque caiu de 62 para os atuais 50
dias, e o número de itens expostos nas lo-
jas gira hoje em torno de 7 000 — ante
l O 000. em média, no começo do ano. "Os
fornecedores viam o Ponto Frio como uma
bagunça, sem controle nenhum. Isso começa
a mudar", diz um executivo da empresa.

A FAMA DE TRATOR DE AMORIM tomou
forma também com a demissão de 250 fun-
cionários. De oito diretorias executivas,
restaram cinco — executivos como Albert

Arar, com 28 anos de casa, e Ike Zarmati,
na empresa havia oito anos, deixaram o
Ponto Frio. As cinco regionais foram "es-
vaziadas" e hoje empregam não mais que
20 funcionários (até então, esse número
chegava a 80). A transformação, como é
de esperar, gerou inquietação na compa-
nhia. "O clima ainda está tenso, mas temos
a impressão de que o pior já passou", diz
um funcionário da administração central.

Depois de implementar algumas medi-
das para tentar arrumar a casa, Amorim
tem o desafio de expandir a rede, hoje com
380 lojas. A previsão é que até o final do
ano sejam inaugurados 80 pontos-de-ven-
da. A expansão vai marcar também a en-
trada do Ponto Frio no Nordeste. "O vare-
jo da região cresce três vezes mais rápido
que a média brasileira, mas as grandes re-
des ainda não chegaram lá", afirma o con-
sultor Alberto Serrentino, sócio da Gou-
vêa de Souza & MD, especializada no se-
tor. Nos próximos dias, o Ponto Frio deve
anunciar sua estréia na Bahia. Em parce-
ria com empresários locais, pretende abrir
50 pontos-de-venda num' novo formato,
batizado de Ponto Frio Digital: lojas pe-
quenas, especializadas na comercialização
de aparelhos celulares e câmeras fotográ-
ficas. A empresa também faz parte de um
projeto com a construtora Tenda e a mon-
tadora Volkswagen para comercializar pro-
dutos para brasileiros que moram no exte-
rior. Batizado de Casas Brasileiras, esse
canal de varejo a princípio teria a partici-
pação da Casas Bahia. "Assim que o Amo-
rim soube do negócio, ligou para o cria-
dor do projeto e conseguiu ocupar o espa-
ço", afirma Norbert Glatt, diretor de pla-
nejamento estratégico e novos negócios do
Ponto Frio. Segundo fontes próximas à
companhia, a presença de Amorim acabou
afastando o libanês Michel Elia, represen-
tante de Lily Safra no conselho de admi-
nistração, do dia-a-dia da empresa. Elia foi
um dos principais responsáveis pela de-
missão de Roberto Britto, antecessor de
Amorim, no final do ano passado. Depois
da saída de Britto, Elia passou a ditar os
rumos da companhia — embora oficial-
mente o presidente interino fosse o conse-
lheiro Francisco Gros. Aparentemente,
Amorim tem tido mais autonomia. "Ele é,
de fato, o presidente da empresa", afirma
um representante do conselho. •
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