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A partir desta sexta-feira está declarada guerra entre Ponto Frio e Casas Bahia, no Rio. Hoje, 
seguindo a experiência paulista, a Casas Bahia instala no Pavilhão 4 do Riocentro, área de 
22.800 m², sua megaloja, com 150 expositores para venda de eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e móveis. O Ponto Frio vai contra-atacar, vigiando a concorrente e baixando 
preços.   
 
Um time de 30 empregados fará plantão diário na Super Casas Bahia, anotando preços e 
promoções e passando tudo aos gerentes das oito lojas do Ponto Frio instaladas na vizinhança. 
"O Rio é solo sagrado. Não mexe com o Rio, que mexe com a gente", avisa o presidente do 
Ponto Frio, Manoel Amorim. Todo fim de ano, diz, são feitas promoções, contratados mais 
vendedores e o investimento publicitário cresce. Mas neste ano o confronto será direto com a 
concorrência.   
 
Amorim diz que vai enfrentar a concorrência com "chumbo grosso". A promoção chama-se "Rio 
é do Ponto Frio". Segundo ele, o Rio é o maior mercado da rede. A primeira loja da rede foi 
aberta na cidade e hoje já são 62. A promoção na região foi inicialmente planejada para durar 
uma semana, mas agora irá se estender por um mês.   
 
A Super Casas Bahia funciona até 31 de dezembro. Os 120 expositores vão colocar à 
disposição do consumidor uma grande variedade de produtos, incluindo 600 lançamentos. A 
expectativa é de faturar R$ 40 milhões em um mês.   
 
Super Casas Bahia é também um local de entretenimento. Tem uma cidade de Papai Noel 
estilizada, sobre uma estrutura reproduzindo os Arcos da Lapa. Vai também oferecer algumas 
atrações gratuitas: aulas de culinária com receitas natalinas e o show "A Véspera de Natal do 
Mickey". Os personagens da Disney também serão os protagonistas do musical "Sonho e 
Fantasia", com ingressos trocados por cupons fiscais, sendo R$ 150 em compras valendo 1 
ingresso.   
 
A expectativa para o Natal deste ano, para Amorim, do Ponto Frio, é de procura por televisores 
de tela de plasma e de LCD. Estes televisores estão com preços mais atraentes e não estão 
sendo afetados pela taxa de câmbio, afirmou o executivo. A televisão atrai mais interesse 
neste Natal do que o "queridinho" de outros anos, o telefone celular. E dentro da categoria dos 
computadores, o laptop será o carro-chefe.   
 
Para o presidente do Ponto Frio, a crise mundial vai afetar o Brasil embora de forma menos 
severa do que em outros países. Amorim avalia que há setores que vão sofrer mais: 
exportadores, a indústria automobilística e a construção civil.   
 
A indústria de bens duráveis, na opinião do executivo, vai sofrer menos. "Nossa indústria (de 
bens duráveis) vinha crescendo 15% ao ano. Acho que no ano que vem não vai ter 
crescimento. Mas o Ponto Frio vai crescer e tem uma oportunidade. Todo mundo está 
restringindo o crédito, inclusive o fornecedor multinacional, que quando vende a prazo está 
dando crédito para o varejo, embora cada vez mais caro e mais restrito. Mas, no nosso caso, 
somos uma companhia que o fornecedor olha e sabe quanto temos de caixa, de estoque, de 
inadimplência e se tiver que restringir não vai ser com a gente, onde tudo está visível", diz. A 
concorrente Casas Bahia não é obrigada a publicar balanço e não divulga suas contas.   
 
Segundo Amorim, as informações de mercado indicam que em novembro não houve 
crescimento no varejo e que em dezembro não deverá haver. Diz, porém, que o Ponto Frio 
cresceu. Ele só não pode dizer quanto para não ferir as regras que regem as empresas de 
capital aberto.   
 
O Ponto Frio apertou a concessão de crédito, segundo seu presidente. Hoje 30% das vendas 
são realizadas com cartões de crédito de terceiros. Outros 30% das vendas são feitas via 
carnê. As vendas financiadas passaram a ter entrada de maior valor, representando 40% do 



preço do produto. Era de 35%. Já 40% das vendas são com o cartão com a bandeira do Ponto 
Frio, cartão administrado junto com o Unibanco . O cartão pode ser usado também para 
compras em outros estabelecimentos.   
 
"Em geral, o mercado de crédito 'reprecificou' os juros. No Ponto Frio varia entre 1,99% até 
6% dependendo do financiamento e de quantidade de prestações. O mercado, em geral, 
aumentou entre um e 2 pontos percentuais", diz Amorim.   
 
Ele lembra que para evitar a inadimplência, a estratégia que vem sendo adotada é estimular o 
uso do cartão de crédito. Exatamente porque ele garante mais flexibilidade de pagamento. 
"Tivemos mais de 1 milhão de cartões (novos) emitidos neste ano. Atacamos com tanto vigor 
a inadimplência que ela vem caindo", disse.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B4. 


