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Seguindo o modelo de sucesso aplicado pelos supermercados, que optou por abrir lojas 
menores, o varejo de eletrodomésticos e eletrônicos também deve aposta suas fichas nesses 
novos formatos, com lojas e atendimento mais especializados. O Ponto Frio, por exemplo, está 
enfocando o formato Ponto Frio Digital, que possui área menor, de 70 a 300 metros 
quadrados, e foco em tecnologia, com mais produtos de informática, eletrônicos e celulares. O 
formato foi a porta de entrada da rede no Nordeste. Outra que está apostando em lojas 
diferenciadas é a Lojas Colombo, com o formato de alto padrão (premium), para classes A e B. 
 
Segundo o diretor de Operações do Ponto Frio, Antonio Machado, a rede instalou, em quatro 
meses, 45 lojas Ponto Frio Digital no Estado da Bahia, visto como o mercado mais forte do 
Nordeste e onde a empresa ainda não estava presente. "Nunca vi isso acontecer de forma tão 
rápida, tomamos a decisão sobre o formato em julho do ano passado, começamos a montar as 
lojas em dezembro e já estamos com 45 unidades em vários municípios do estado", diz o 
diretor.  
 
Ele afirma que o fato de as lojas serem menores — e consequentemente terem um estoque 
menor, como se fossem apenas uma parte de uma loja convencional — e a experiência do 
Ponto Frio, deram uma extrema agilidade ao processo de instalação. A rede fechou o ano de 
2007 com 427 unidades no total, incluindo as lojas convencionais e as do Ponto Frio Digital, e 
para este ano, ainda deve abrir 80 lojas frente as 59 inauguradas no ano passado. Dessas 80, 
pelo menos 10 devem ser no novo formato e também serão localizadas na Bahia. O diretor 
afirma, porém, que esse modelo deve ser levado para outros estados e regiões, mas ainda 
sem previsão de quando isso poderá acontecer. 
 
Devido ao crescimento na Bahia, onde antes o Ponto Frio só atuava no atacado, a companhia 
foi obrigada a dobrar a capacidade de seu Centro de Distribuição (CD) na Bahia para garantir o 
fornecimento a essas lojas. 
 
Machado destaca os diferenciais da loja, cujo sortimento é enfocado em produtos de 
tecnologia, como cine-foto, áudio, vídeo, informática e aparelhos celulares. "Móveis e 
eletrodomésticos não são encontrados em exposição como nas outras unidades, mas se o 
cliente desejar pode vizualizá-los por meio de imagens e comprá-los também", explica. 
 
Segundo o executivo, muitas pessoas que gostam de tecnologia não sabem como usá-la 
adequadamente, necessitando do auxílio do vendedor. Por isso, a empresa está apostando no 
atendimento, com funcionários especializados. O tamanho dessas lojas varia de 70 m² a 300 
m², enquanto a loja normal tem em torno de 800 m ² a 900 m². O modelo já estaria 
mostrando um bom desempenho e teria uma produtividade muito maior, com maiores vendas 
por metro quadrado do que as outras unidades. 
 
A Lojas Colombo, também varejista de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos e fundada no 
Rio Grande do Sul, aposta no formato premium em shoppings centers, diferente das suas 
unidades convencionais de rua, que miram nas classes C e D. Já existem seis unidades no 
novo modelo e pelo menos mais duas devem ser abertas este ano, no Shopping Iguatemi 
Caxias e no Barra Shopping Sul, ambos no Rio Grande do Sul.  
 
Segundo a gerente de Marketing da rede, Stelamaris Parenza Arenhardt, as diferenças para as 
lojas tradicionais estão no mix de produtos, que é mais completo e enfocado no segmento de 
eletrônicos e informática. Há a preocupação em trazer sempre as últimas novidades e 
lançamentos dos produtos da área.  
 
O layout das lojas também é diferente: as novas unidades contam com arquitetura e 
comunicação visual mais modernas, dando mais destaque aos produtos, ainda há estações 
privativas, onde os consumidores podem acessar sozinhos os serviços das lojas. As unidades 
ainda contam com atendimento especializado e, por tudo isso, exigem um gasto maior do que 



as lojas convencionais. "O investimento nestas lojas é maior, pois oferece um ambiente mais 
moderno, amigável e muita interação com os produtos", diz. 
 
A rede possui, hoje, 340 unidades nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo e Minas Gerais e teve um faturamento no ano passado de R$ 1,25 bilhão. Este ano a 
Colombo pretende investir cerca de R$ 60 milhões em processos de expansão e de qualificação 
das lojas existentes, com perspectiva de abrir 30 novas lojas. A estimativa de crescimento com 
as mesmas lojas é de 15%, e com a expansão deve passar de 20%. A rede possui quatro 
milhões de clientes cadastrados, metade dos quais são ativos, e gera 6 mil empregos diretos e 
30 mil indiretos. 
 
Na contramão, a Lojas Cem, com sede na cidade de Salto, no interior de São Paulo, e com 167 
unidades nos estado paulista, no Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mais tradicional, opta 
por não diversificar com formatos diferentes de lojas.  
 
Suas unidades são todas padronizadas e têm praticamente o mesmo tamanho: em média, 
1.400 m². Segundo Valdemir Coleoni, supervisor-geral da rede, para trabalhar com lojas 
menores a empresa teria de trabalhar o estoque por unidade, o que acarretaria um custo 
altíssimo. "Teríamos de administrar particularidades e toda operação tem um custo, que teria 
de ser repassado ao preço dos produtos e faria com que perdêssemos competitividade, além 
da nossa personalidade", justifica. O executivo não critica as outras varejistas que estão 
diversificando, mas acredita que isso mudaria muito a forma de trabalhar da rede, além de 
poder causar perda nas vendas. 
 
Este ano, a rede pretende abrir cerca de 10 unidades, três das quais já foram inauguradas no 
começo do ano, uma no Sul de Minas Gerais e duas no interior de São Paulo. Ele explica que a 
Lojas Cem possui um Centro de Distribuição (CD) na cidade de Salto, sua sede, que faz a 
distribuição para todas unidades; por isso, também tem planos de expandir em um raio de 600 
km do CD, o que garantiria a entrega em 48 horas. A empresa também está revitalizando 
cerca de 25 lojas por ano e pretende crescer 15% este ano.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 9 maio 2008. São Paulo, p. B12. 


