
GESTÃO expansão

Com metas
e sem dinheiro
À frente do Ponto Frio, Manoel Amorim encara um dos grandes
desafios que um executivo pode ter: crescer sem novos investimentos
DENISE CARVALHO

uando o executivo carioca Manoel
Amorim foi anunciado como o
novo presidente do Ponto Frio.
segunda maior rede de eletrodo-

mésticos e móveis do país, em março de
2007, os concorrentes ficaram em estado
de alerta. Ex~diretor-geral da Telefônica
e ex-presidente do conselho de adminis-
tração da operadora de celulares Vivo,
Amorim sempre deixou um legado de
crescimento pelas empresas onde passou
— e crescimento era tudo o que o Ponto
Frio mais precisava. Na década de 90,
mergulhado em conflitos entre os acio-
nistas — a bilionária Lily Safra e o liba-
nês Simon Alouan —-, o Ponto Frio viu
sua rentabilidade cair e a liderança de
mercado ser tomada pela Casas Bahia.
Desde então, a empresa vivia numa es-
pécie de apatia. A chegada de Amorim
era a promessa do fim da letargia — uma
promessa que, pelo menos por enquanto,
não se concretizou. Estimativas de ana-
listas mostram que o faturamento da rede
deve chegar a 4,9 bilhões de reais em
2008, aumento de 10% em relação a
2007 — enquanto a média do setor foi
de 11,3%, segundo dados do IBGE. Nos
três primeiros trimestres do ano passado,
o lucro do Ponto Frio foi de 20,9 milhões
de reais (os dados consolidados de 2008
serão divulgados no final de março).
"Não se conserta uma empresa sem in-
vestimentos há tantos anos da noite para
o dia", afirma Amorim. "O ritmo com
que podemos fazer as mudanças não é o
mais acelerado do mundo porque não há



dinheiro novo entrando. Só é utilizado o
que a companhia gera de caixa."

A falta de dinheiro novo afetou sobre-
tudo os pianos de expansão do Ponto
Frio. Apenas 33 lojas foram inauguradas
em 2008 — o plano inicial era de 80 no-
vos pontos-de-venda. No mesmo perío-
do, a rede Magazine Luiza, terceira maior
empresa do setor, abriu 55 unidades. Pa-
ra fazer a recuperação de 50% das 445
unidades que se encontram em estado
crítico de conservação e de infraestrutu-
ra—outra meta da administração —, são
necessários 160 milhões de reais. Até
hoje. no entanto, o Ponto Frio só desem-
bolsou 10 milhões para as obras. A em-
presa também freou o plano de expansão
do Ponto Frio Digital, um formato dife-
renciado de lojas, testado na Bahia. Com
área de 100 metros quadrados — o equi-
valente a 10% do espaço ocupado peías
lojas tradicionais —, o Ponto Frio Digital
é especializado em telefonia, eletrônicos
e produtos de informática. Operado em
parceria com a varejista baiana Nexcom.
o novo negócio só ganhou quatro pontos
em 2008, totalizando 48 unidades- "É um
formato atraente sobretudo no Nordeste,
que demanda produtos de menor valor",
diz um analista do setor. "Mas com esse
avanço tímido pouco acrescentou nas
vendas até agora.'7

Dois motivos explicam a atual falta de
novos investimentos no Ponto Frio. O pri-
meiro foi o fechamento da bolsa de valo-
res para as aberturas de capitai e a emissão
de novas ações, em 2008. Desde que as-
sumiu o comando da empresa—no início
de 2007 — até janeiro do ano passado,
Amorim se dedicou à estruturação de uma
oferta secundária de ações. Por meio des-
sa emissão, Lily Safra e seu filho Carlos
Monteverde venderiam a totalidade de sua
participação na empresa, cerca de 70% do
capital total. O dinheiro captado, estimado
à época em l bilhão de dólares, seria em-
bolsado pelos controladores e não entraria
no caixa da rede. Com a saída dos acio-
nistas, a companhia seria totalmente pul-
verizada na bolsa. Nesse modelo, adotado
por empresas como Renner e Perdigão,
Amorim teria mais liberdade para buscar
novos investidores e definir as estratégias
de expansão. Por causa da crise e da res-
saca no mercado de ações, o plano teve de
ser engavetado. A segunda razão da falta
de capital seria a indisposição dos contro-

ladores para colocar mais dinheiro na em-
presa. "Diferentemente dos concorrentes,
decidimos crescer com mais prudência1',
afirma Francisco Gros, integrante do con-
selho de administração da rede Ponto Frio
e tido como um dos principais interlocu-
tores de Lily. "Nosso objetivo é crescer
com rentabilidade. O cemitério está cheio
de empresas que cresceram."

POR CAUSA DESSAS RESTRIÇÕES de
investimento, Amorim tem buscado for-
mas de obter novas receitas e de reduzir
custos — um trabalho que contou com a
ajuda do INDG, do consultor mineiro Vi-
cente Falconi. No ano passado, Amorim
vendeu seus quatro centros de distribui-
ção por cerca de 110 milhões de reais,
lambem fechou dez lojas que davam pre-
juízo — outras dez devem encerrar as
atividades em 2009. No início de feverei-
ro, Amorim demitiu oito diretores e dois
executivos que tinham status de vice-
presidente. Outros 410 funcionários se-
riam dispensados no início de março.

Atualmente, o Ponto Frio está renego-
ciando contratos em áreas como teleco-
municações e tecnologia para tentar di-
minuir gastos em até 50%. Paralelamente,
vem reforçando sua presença na web —
hoje, a participação da rede no mercado
brasileiro de comércio eletrônico é de
menos de 5%. Para isso, Amorim criou
uma empresa em agosto de 2008 em par-
ceria com alguns dos fundadores da Ame-
ricanas.com. Atualmente, essa estrutura
já conta com quase 80 funcionários.

O resultado dessa redução de custos
será vital para que o Ponto Frio consiga
enfrentar o ano de 2009. "Em um cenário
sombrio como o atual, deve se sair me-
lhor a empresa com capacidade de ajustar
os custos de acordo com a nova realida-
de", afirma Mareei Motta, analista sênior
da empresa americana de pesquisa Euro-
monitor e especializado em varejo. Os
concorrentes do Ponto Frio também já
começaram a se adaptar aos novos tem-
pos. A Casas Bahia, maior rede de ele-
trodomésticos e móveis do país. projeta
que seu faturamento ficará estagnado em
13-9 bilhões de reais em 2009. O Maga-
zine Luiza terá o desafio de digerir a re-
cente abertura de 44 pontos-de-venda na
cidade de São Paulo — e dificilmente
terá fôlego para fazer outros movimentos
expansionistas no país.

Apesar do clima de austeridade, Amo-
rim abriu uma exceção quando decidiu
investir 3 milhões de reais para transferir
a sede da empresa do Irajá, um dos bair-
ros mais violentos do Rio de Janeiro,
para a Barra da Tijuco, um dos mais no-
bres da cidade. Embora não sejam exa-
tamente sofisticadas — a sala do presi-
dente, por exemplo, é pequena e tem
manchas nas paredes —-, as novas insta-
lações estão em local mais seguro e aco-
modam melhor os quase 500 funcionários
da empresa. Pouco depois da mudança,
Amorim demonstrou publicamente uma
de suas principais características — o
controle radical da operação. O executivo
exibiu aos funcionários um filme em que
aparecia limpando as dependências do
prédio — e repreendendo quem não es-
tava comprometido com o asseio. "Esta-
mos fazendo tanto esforço para mudar a
empresa que não podemos admitir esse
desrespeito", diz ele. Os funcionários
ficaram chocados — mas a limpeza, pe-
lo menos, melhorou.
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