
ELETROS/MÓVEIS Segunda maior varejista não descarta voltar a crescer através de aquisições

Ponto Frio mira as classes abastadas

O Ponto Frio continua nego-
ciando a ida de Manoel Amo-
rim, ex-presidente do conselho
de administração da Vivo, para
ocupar sua presidência. Rober-
to Britto deixou o cargo em
setembro do ano passado e
Francisco Gros assumiu interi-
namente. Britto entrou na em-
presa para substituir Simon
Alouan, sócio da companhia e
desafeto de Lily Safra, a maior
acionista do Ponto Frio. A saí-
da de Britto também ficou ‘no
ar’ e surgiram no mercado es-
peculações de que Lily tam-
bém pudesse estar por trás de
mais esse episódio.

Segundo Norbert Glatt, di-
retor financeiro da rede, pode
ter ocorrido desentendimentos
na época de Alouan, mas tudo
isso ficou no passado. “Os
acionistas estão muito alinha-
dos e focados no crescimento
da empresa”, diz. A reestrutu-
ração da companhia e a saída
do presidente também levan-
taram no mercado suspeitas de
que a rede poderia ser vendi-
da. “O Ponto Frio não está a
venda”, garante Glatt.

Em 2005 a empresa faturou
R$ 3,6 bilhões. Apesar de ocu-
par a segunda posição no se-
tor, está muito atrás da líder
Casas Bahia, que em 2006 fa-
turou R$ 11,5 bilhões. O Ma-
gazine Luiza, terceiro maior,
está mais próxima do Ponto
Frio, com faturamento de R$ 2
milhões em 2005. A rede de
Lily deve divulgar os resulta-
dos de 2006 em março.

Negociação com
Manoel Amorim
continua

Lojas voltadas para
público classe A e até a
venda de planos
odontológicos são as
novas ações da rede; em
2006 resultados ficaram
abaixo do esperado

são paulo
Depois de umperíodo de reestru-
turaçãoefechamento delojasde-
ficitárias, entre os anos de 2003 e
2004, o Ponto Frio, segunda maior
rede varejista de eletros e móveis
doPaís,resolveu voltarparaabri-
ga. E agora uma de suas estraté-
gias é inaugurar lojas totalmente
voltadas para a classe A. Em de-
zembro, a rede abriu uma unida-
de desse tipo no Casa Shopping,
no Rio de Janeiro (RJ). Nela ficam
expostos apenas eletroeletrôni-
cos top de linha e não há móveis
para a venda. A próxima unidade
desse estilo será inaugurada nes-
te mês, em Belo Horizonte (MG).
O local escolhido foi o bairro Be-
nassi, região nobre da capital mi-
neira, no prédio administrativo
da rede.

Avarejistatem planosparano-
vas lojas neste formato, mas ape-
sar do interesse naclasse A, o Pon-
toFrionão querperderconsumi-
dores com poder aquisitivo me-
nor. “Somos uma rede multica-
nal. Atingimos todas as classes
sociais e não iremos abandonar
esse mercado”, diz Norbert Glatt,
diretor financeiro do Ponto Frio. A
rede, que tem planos de conti-
nuar crescendo organicamente,
não descarta a possibilidade de
voltar a fazer aquisições de ca-
deias varejistas. “Sempre esta-
mos analisando oportunidades,
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mas não é o Ponto Frio que procu-
ra essas redes, elas vêm até nós”,
diz Glatt. A última aquisição feita
pelo Ponto Frio foi a rede sulista
Disapel, em 2000. Foram 81 pon-
tos devendas arrematadospor R$
12,1 milhões.

Mix
Além do incremento na área de
serviços financeiros – os próxi-
mos lançamentos devemser pla-
no odontológico e seguro de au-
tomóvel – a diferente postura do
Ponto Frio se nota também no
mixde produtos. Nas lojas da rede
é possível perceber a maior preo-
cupação com produtos de linhas
mais nobres da indústria.

“Antigamente era a indústria
que‘jogava’os produtosnaslojas.
Agora existe uma maior preocu-
pação em saberqual a necessida-
de do consumidor e acompanhar
o lançamento de tecnologias”,
diz. Glatt tem papel importante
nesse novoimpulso quea empre-
sa toma. Há um ano no Ponto
Frio, alémda dirigir asfinanças da
rede, o executivo controla os de-
partamentos de engenharia, ad-

ministração, controles internos,
seguros, manutenção e preven-
ção deperda. E em brevedeve as-
sumir mais um setor.

O engenheiro mecânico, de 47
anos, foi diretor econômico-fi-
nanceiro da Embratel e quando
entrou na empresa em 2002 tra-
balhou seis meses seguidos, sem
finais de semana, para diluir a dí-
vida de US$ 800 milhões que a
Embratel possuía concentrada
em vencimentos a curto prazo.
Renegociada a dívida, Glatt em-
penhou-se na reestruturação de
outras áreas da companhia. Ain-
da teve passagem pela empresa
de aviação comercial Web Jet an-
tes deassumir adireção financei-
rado PontoFrio,nofinal dejanei-
ro de 2006.

Ano fraco
Glatt afirmaque ameta para2006
era mais agressiva, porém o ter-
ceiro trimestre “ficou as moscas”.
“O ano passado não foi brilhante”,
afirma. De uma maneira geral o
varejo sofreu com o ano de 2006.
No setor de eletros a indústria fi-
cou estocada e isso se refletiu no
varejo. “Aindústria etoda acadeia
teve problemas de estocagem.”

A alternativa de alguns fabri-
cantes foi fornecer descontos a
varejistas.

O Magazine Luiza, terceiro
maior varejista de eletros do País,
chegou receber cerca de 20% de
desconto na linha marrom. “A in-
dústria também deu descontos
ao Ponto Frio, além de verbas es-
peciais para alavancar as vendas
dos produtos”, diz Glatt. Para re-
solver o problema dos estoques
altos umadas alternativasencon-
tradas pelo Ponto Frio foi a mega
liquidação realizada no início de
fevereiro. Foi a primeira vez que a

rede adotou uma divulgação
agressiva para uma promoção.

Financiamento
A Globex Utilidades S.A., con-

troladora do Ponto Frio, obteve
recentemente um financiamen-
to do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES),de R$99 milhõesdesti-
nado à expansãoe modernização
daslojasda rede,alémdeaprimo-
ramento dos sistemas de infor-
mática.

Iniciadoem 2004e previstopa-
ra ser concluído em2007, o proje-
to de modernização da rede prevê
a ampliação ou reformade 176 lo-
jas darede e instalação demais 98
unidades. O total do investimen-
to será de R$ 145 milhões, sendo
que R$ 46 milhões será de recur-
sos própriosda empresa.“No pe-
ríodo de outubro de 2006 a de-
zembro de 2007 restaram 50 lojas
para serem abertas, mas no final
do ano esse número pode ser um
pouco maior oumenor”, comple-
ta Glatt.
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k AQUISIÇÕES

«Sempre estamos
analisando
oportunidades, mas
não é o Ponto Frio que
procura essas redes,
elas vêem até nós»
NORBERT GLATT
DIRETOR DO PONTO FRIO

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 3, 4 e 5 fev. 2007, Carreira & Gestão, p. B3.




