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Há um ano e dois meses sob a batuta de Pedro Malan (ex- ministro da Fazenda) e Francisco Gros 
(ex-presidente do Banco Central) - que ocupam, respectivamente, as cadeiras de presidente e 
vice-presidente do conselho de administração do Ponto Frio -, o novo time de executivos da 
varejista carioca vem conseguindo mostrar a que veio. Nos primeiros nove meses deste ano, a 
rede de eletrodomésticos lucrou R$ 24,2 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 4,8 milhões em 
igual período de 2003. 
 
Os bons resultados na última linha do balanço da varejista, por sua vez, também refletiram-se 
nos honorários recebidos pelos membros da diretoria e do conselho de administração. Segundo as 
demonstrações financeiras da companhia, foram desembolsados com honorários R$ 865 mil no 
terceiro trimestre, cifra 257% maior que os R$ 242 mil gastos em igual período de 2003. No nove 
primeiros meses deste ano, os pagamentos aos executivos totalizaram R$ 2,662 mi lhões, 317% 
acima dos R$ 632 mil gastos entre janeiro e setembro de 2003. 
 
"Promovemos uma forte oxigenação no nosso time de diretores, com a contratação de 
profissionais vindos de grandes corporações, como o Wal-Mart e a Nestlé, bem como com a 
valorização da 'prata da casa', dos nossos talentos internos", afirma Roberto Britto, que assumiu a 
presidência-executiva do Ponto Frio no ano passado. Depois de Brito, ex-presidente do Bompreço, 
maior rede de supermercados do Nordeste, a equipe ganhou o reforço nest e ano de Eliane 
Lustosa, que presidiu o fundo de pensão da Petrobras no governo FHC. 
 
Nos últimos quatro anos, o Ponto Frio foi atropelado pela Casas Bahia, que acelerou o seu 
processo de expansão e assumiu a liderança no varejo de eletrodomésticos. Enquanto a Casas 
Bahia, que não divulga suas demonstrações financeiras, projeta faturar neste ano R$ 8 bilhões, as 
vendas brutas do Ponto Frio nos nove primeiros meses totalizaram R$ 1,7 bilhão. 
 
"Promovemos um ajuste fino nas nossas operações. Em 2004, o nosso foco manteve-se na 
melhora dos processos internos, nos ganhos de eficiência. Planejamos retomar, no futuro, um 
programa mais agressivo de expansão", disse Britto, acrescentando, que o futuro deve ser em 
2005. Com um parque atual de 335 pontos-de-venda, a rede abriu cinco lojas, mas fechou outras 
quatro neste ano. 
 
Só na controladora, foram cortados R$ 6,6 milhões em despesas operacionais de janeiro a 
setembro deste ano. As despesas operacionais consolidadas foram reduzidas de R$ 336,2 milhões 
nos nove primeiros meses de 2003 para R$ 321,2 milhões até setembro deste ano. Se 
comparadas à receita líquida, as despesas caíram de 22,5% para 19,9% no terceiro trimestre. 
 
O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (ou lajida) da controladora do Ponto 
Frio, que exclui o banco InvestCred, foi de R$ 15,7 milhões no terceiro trimestre, superior aos R$ 
11,8 milhões registrados em igual período de 2003. A margem lajida consolidada, que era de 
5,4% no ano passado, aumentou para 8,6% neste ano. O Ponto Frio foi uma das primeiras 
varejistas a se unir a um banco, associando-se ao Unibanco há cerca de três anos. 
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