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Depois de um ano de negociação, o Pão de Açúcar finalizou, no último dia 8, a aquisição do 
Ponto Frio (Globex Utilidades S/A e suas controladas). Em princípio, a marca Ponto Frio será 
mantida e as agências de publicidade continuarão como estão. “A marca Ponto Frio é muito 
forte”, disse Eneas Pestana, diretor financeiro do Grupo Pão de Açúcar.  
 
“O Pão de Açúcar resolveu subir na hierarquia dos varejistas por meio de uma marca que foge 
um pouco do seu negócio, que é principalmente supermercados”, disse Paulo Sérgio 
Quartiermeister, professor de gestão de marcas e diretor do Centro de Inovação e Criatividade 
da ESPM.  
 
O especialista disse acreditar que, no futuro, a marca Eletro, que denominava as lojas de 
eletroeletrônicos do grupo antes da compra da semana passada, deve sumir. “A marca Ponto 
Frio tem força e não tem nenhuma imagem negativa associada a ela. Para mim, essa 
sobreposição de marcas não faria sentido. A não ser que o grupo reposicione muito bem o 
Eletro”, opinou Quartiermeister. 
 
O presidente do Grupo Pão de Açúcar, Claudio Galeazzi, disse que em princípio nada será 
alterado. “A marca Pão de Açúcar é muito forte, qualquer mudança agora seria prematura. É 
provável que seja como aconteceu no Rio de Janeiro, onde não migramos a marca Sendas, 
mas passamos a administrá-la do jeito Pão de Açúcar”, falou. 
 
Comunicar bem  
 
Para o presidente do conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, Abilio Diniz, não há 
segredo para fazer o negócio dar certo. “É comunicar bem, trabalhar bastante e manter a 
equipe motivada. Em princípio, não vamos reposicionar a marca. As lojas do Ponto Frio têm 
uma performance razoável, mas ainda abaixo das nossas, ou seja, temos bastante espaço para 
crescer”, falou Diniz.  
 
Durante passagem por São Paulo, na semana passada, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
comentou a negociação. “Não acho que a venda do Ponto Frio para o Grupo Pão de Açúcar 
será prejudicial ao mercado, porque já temos grandes grupos que fizeram isso. Acredito que 
não vai prejudicar a concorrência”, disse Mantega. 
 
As empresas do Grupo Pão de Açúcar são atendidas pela PA Publicidade, house do grupo. Já o 
Ponto Frio, desde o ano passado, é atendido pela DM9DDB e pela Fischer América + Fala!. Em 
2005, após cerca de oito anos trabalhando com outras agências concomitantemente com a sua 
house PA, o grupo encerrou a parceria com as agências Africa, F/Nazca e Duda e voltou a ser 
atendido apenas por sua house. 
 
Na semana passada, após a divulgação da aquisição, a PA Publicidade fez um anúncio para 
informar a população sobre a fusão. A peça de mídia impressa foi publicada na Folha de 
S.Paulo e no Estado de S. Paulo. As campanhas publicitárias das marcas do grupo devem 
continuar como estão. “É muito cedo ainda, mas vamos manter as coisas que já estamos 
fazendo. O público se preocupa com oferta, com mercadoria, com crédito, não está 
preocupado em saber quem está lá em cima”, falou Abilio Diniz. 
 
A empresa passará por um período de transição de 60 dias. “Nesse período vamos promover 
um diagnóstico profundo para revermos os processos, potencializar os serviços financeiros, 
integrar os departamentos de mar-keting e publicidade”, disse Galeazzi.. De acordo com o 
presidente, executivos das duas empresas farão parte do grupo de trabalho para garantir a 
transição tranquila. “O resultado do que for analisado nesses 60 dias será colocado em um 
business plan para o resto do ano”, concluiu. 
 
Valores 
 



O valor da aquisição do Ponto Frio pelo Pão de Açúcar é de R$ 824,5 milhões, o que equivale a 
70,24% do capital total da Globex. O pagamento será feito uma parte à vista (R$ 373,4 
milhões) e parte a prazo, em um período de quatro anos (R$ 451,1 milhões corrigidos pelo 
CDI). 
 
Com a negociação, o Pão de Açúcar retoma a liderança do varejo entre os supermercadistas no 
Brasil (posição até então ocupada pelo Carrefour nos últimos anos), com faturamento de quase 
R$ 26 bilhões, e será a segunda maior varejista de eletroeletrônicos, somando R$ 7 bilhões, 
sendo R$ 2,2 bilhões de faturamento da rede no segmento e os R$ 4,8 bilhões do Ponto Frio. 
 
O Pão de Açúcar apareceu em segundo lugar no 32º ranking Abras, realizado pela Associação 
Brasileira de Supermercados, que levou em consideração o faturamento dos supermercados 
brasileiros em 2008, divulgado em março deste ano. A rede registrou faturamento de R$ 20,86 
bi, atrás do Carrefour, com R$ 22,47 bi. Em terceiro lugar, ficou o Wal-Mart, com R$ 16,95 bi. 
 
“No Grupo Pão de Açúcar, a participação de eletroeletrônicos era de 10% e agora passa a ser 
de 26%. Alimentos passam de 76% a 62%”, explicou Galeazzi.  
 
Entre os varejistas de eletroeletrônicos, o Ponto Frio também estava em segundo lugar. Atrás 
de Casas Bahia, com faturamento de R$ 13,9 bilhões, e à frente de Magazine Luiza, o terceiro 
colocado, com R$ 3,2 bilhões de faturamento em 2008.  
 
O Grupo Pão de Açúcar adquiriu as 455 lojas do Ponto Frio espalhadas em dez estados de olho 
na boa localização que elas têm. Com os novos pontos-de-venda, o grupo passa a atingir 
quatro novos Estados: Mato Grosso, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.. “A 
gente tem um ganho enorme por questões da localização dos pontos-de-venda”, disse 
Pestana.  
 
Mercado 
 
Uma das apostas do Ponto Frio é que o mercado de eletroeletrônicos cresça consideravelmente 
nos próximos anos, principalmente pelo aumento de renda e de poder aquisitivo das classes B 
e C conquistado nos últimos anos. “O mercado de eletroeletrônicos deve dobrar de tamanho 
nos próximos cinco anos, com um crescimento anual estimado em 15%, chegando a R$ 134 
bilhões em 2013. Os canais especializados são responsáveis por 85% das vendas desses 
produtos”, explicou Pestana.  
 
De acordo com o executivo, o crescimento do mercado imobiliário deve alavancar ainda mais o 
mercado de eletroeletrônicos. “O crédito imobiliário ainda é insignificante no Brasil. Enquanto 
aqui corresponde a 4% do PIB, em outros países chega a 50%, e o mercado de eletro deve se 
alavancar nesse processo”, falou.  
 
De acordo com os executivos do Grupo Pão de Açúcar, quase não há casos de lojas que se 
sobrepõem. “Levantamos loja a loja existentes, analisamos tudo. A rede será mantida como 
está. Muito pouca coisa terá de ser cortada. A gente só fechará quando necessário”, falou 
Diniz. A aquisição do Ponto Frio também não causa mudanças nos planos de crescimento 
orgânicos do grupo, segundo os executivos.  
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