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Voltar a ser a maior varejista do Brasil, posto conquistado com a aquisição do Ponto Frio 
(Globex), tem certamente um sabor de vitória para os controladores do grupo Pão de Açúcar, 
Abilio Diniz e o grupo francês Casino. Desde que o consultor Claudio Galeazzi assumiu 
presidência executiva da varejista, há um ano e meio, a empresa passou por um jejum de 
investimentos e um austero programa de corte de custos, o que a levou a recuar enquanto os 
seus maiores concorrentes, o Carrefour e o Wal-Mart, avançavam no país. 
 
A empresa assistiu, em 2007, a ascensão do Carrefour, que assumiu a liderança do varejo 
brasileiro com a aquisição do Atacadão, maior rede do país de "atacarejo", modelo que mistura 
atacado e hipermercado. Comenta-se que a perda do negócio para o rival francês teria 
desagradado, e muito, o Casino.  
 
Com o Ponto Frio, que faturou R$ 4,6 bilhões em 2008, o Pão de Açúcar passa a ser uma 
companhia com vendas brutas anuais de R$ 26 bilhões e 79 mil funcionários, figurando entre 
os maiores empregadores do país.  
 
O Carrefour faturou no passado R$ 22,5 bilhões e o Wal-Mart, R$ 17 bilhões. É possível que 
ambos façam novas aquisições no Brasil, mas já não restam muitas empresas com vendas 
anuais de mais R$ 4 bilhões à venda.  
 
A operação de aquisição do Ponto Frio envolveu R$ 1,16 bilhão, mas a varejista vai 
desembolsar cerca de R$ 500 milhões.  
 
O processo de aquisição foi agitado, com muitas idas e vindas. "Começamos o diálogo [com o 
Ponto Frio] um ano atrás, mas enfrentamos inúmeras dificuldades", afirmou Abilio Diniz, 
presidente do conselho do Pão de Açúcar. A crise no fim de 2008 atropelou o processo de 
venda, que foi retomado mais intensamente pelo Ponto Frio nos últimos quatro meses.  
 
A aquisição tem a marca de Galeazzi, para quem o varejo de eletroeletrônicos já é bastante 
familiar. O consultor foi responsável pela reestruturação da Lojas Americanas, processo que se 
transformou em uma espécie de cartão de visitas. Agora, porém, a bem-sucedida recuperação 
do grupo Pão de Açúcar parece ser um dos maiores trunfos do consultor.  
 
Entre os analistas de investimentos, espera-se que Galeazzi consiga fazer, finalmente, a virada 
do Ponto Frio. E essa foi uma das principais promessas feitas ontem por Galeazzi e a equipe do 
Pão de Açúcar ao justificar a aquisição do Ponto Frio aos analistas.  
 
"Sempre nos diziam que as ações do Pão de Açúcar não tinham 'upside' (potencial de alta). 
Agora, temos a chance de fazer o 'turnaround' (virada) do Ponto Frio", afirmou Enéas Pestana, 
diretor financeiro do Pão de Açúcar. Só em sinergias operacionais, ele espera que a aquisição 
traga um ganho de R$ 500 milhões nos próximos doze meses.  
 
Os analistas, porém, não demonstraram grande entusiasmo pela notícia. "Não vou parabenizá-
los ainda", afirmou a analista Daniela Bretthauer, do Raymond James, que prefere olhar com 
mais profundidade os detalhes. As preocupações do analistas concentraram-se na forma como 
Pão de Açúcar pretende fazer a virada do Ponto Frio, e em que prazo.  
 
Para Galeazzi, haverá resultados imediatos como os ganhos de escala, maior poder nas 
negociações com os fornecedores e nas compra de espaço para propaganda.  
 
Uma equipe chefiada por três executivos do Pão de Açúcar - Orivaldo Padilha, Marise Araújo e 
Jorge Herzog - foi designada para cuidar da integração do Ponto Frio. Marise já foi diretora do 
Ponto Frio e Herzog foi um dos responsáveis pela recuperação da rede Sendas, no Rio.  
 
O Pão de Açúcar demonstrou interesse em preservar o modelo de negócio do Ponto Frio, que 
será mantido como uma empresa separada, e avançar na venda de eletroeletrônicos e móveis, 



ao contrário do que se especulava no mercado. Alguns consultores apostavam que o grupo 
pretendia converter as lojas do Ponto Frio na bandeira Extra Perto.  
 
Em entrevista ao Valor, o presidente do Ponto Frio, Manoel Amorim, afirmou que a estrutura 
administrativa será mantida neste momento. "Nosso mandato é integrar e capturar valor", 
disse o executivo, que afirmou estar "aliviado" pela conclusão do negócio.  
 
Nos últimos quatro meses, a prestação de informações aos potenciais interessados na 
aquisição consumiu grande parte do tempo dos executivos, que também não podiam descuidar 
do dia a dia. "Foram quatro meses desafiadores. Agora, poderemos nos dedicar novamente às 
operações", disse Amorim. Segundo ele, a aquisição foi bem-recebida pela equipe do Ponto 
Frio, que vê na varejista uma das melhores escolhas.  
 
Com a aquisição, o Pão de Açúcar prevê conquistar 10% de participação no varejo de 
eletroeletrônicos, que movimenta R$ 65 bilhões por ano. De acordo estimativas do grupo, a 
Casas Bahia detém uma participação de mercado de 16%. O Magazine Luiza possui outros 3% 
de participação. 
 
Além do varejo convencional, a aquisição também aumenta o poder de fogo do Pão de Açúcar 
na internet, passando a ser também a segunda maior varejista online do país, atrás apenas da 
B2W. As duas pontocom - Extra e Ponto Frio - continuarão separadas neste primeiro momento.  
 
Apesar de passar à frente do Carrefour, o concorrente que mais deve sentir o impacto da 
aquisição é a Casas Bahia, maior rede especializada em eletroeletrônicos do país. Pela primeira 
vez, a varejista terá um competidor na vice-liderança capaz de ameaçá-la.  
 



 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jun. 2009, Eu & Investimentos, p. D1-D3. 


