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A operação virtual do Ponto Frio, que inclui Internet e telemarketing, alcançou em 2002 um marco 
estratégico. A pontocom, cujas vendas cresceram 50%, atingindo R$ 60 milhões, ultrapassou sua 
megastore na cidade de São Paulo, transformando-se na loja número um da varejista. Em 1999, 
quando foi lançada, a operação de comércio eletrônico estava na lanterninha, ocupando o 180º 
lugar entre as lojas da rede, que atualmente possui 350 ponto de venda. 
 
Na internet, o Ponto Frio não concorre com sua arqui-rival nas lojas físicas, a Casas Bahia. A 
competição virtual, porém, é igualmente acirrada, como nas guerras de promoções de 
parcelamento em 10 vezes sem juro. "O fato de a Casas Bahia não estar na internet é positivo 
porque é um concorrente a menos. Mas se ela entrasse, também seria favorável ao atrair mais 
clientes para o sistema", afirma Ike Zamarti, diretor do Ponto Frio.  
 
Um analista de investimento prevê a rede tenha faturado R$ 2,7 bilhões em 2002, cerca de 5% 
mais do que no ano anterior, mas a empresa ainda não divulgou seus resultados do ano passado.  
 
A Casas Bahia anunciou que seu faturamento cresceu 16%, atingindo R$ 4,2 bilhões em 2002. 
Segundo o analista, o Ponto Frio, que abriu sete lojas no 4º trimestre de 2002, programa 
inaugurar cerca de 15 novas unidades ao longo deste ano. A previsão era abrir 20 lojas, mas a 
rede decidiu concentrar-se mais em reformas.  
 
"Para 2003, nossa expectativa é que as vendas da pontocom cresçam mais 50%, no mínimo", 
afirma Zamarti. O executivo acredita que, daqui três ou quatro anos, o braço virtual irá 
representar 10% do faturamento da rede. Em 2002, esse percentual foi de 4%.  
 
Segundo Zamarti, o lucro líquido só com as vendas pela internet foi de R$ 1,8 milhão no ano 
passado. Em termos de rentabilidade, porém, a internet tende a contribuir de forma ainda mais 
significativa para os lucros no futuro. Enquanto a abertura de novas lojas físicas exigem também 
custos fixos maiores, como aluguel, IPTU e mão-de-obra, a operação virtual está livre dessa 
estrutura, permitindo maiores ganhos de escala.  
 
A expectativa de expansão de 50% nas vendas neste ano, afirma Zamarti, não é uma meta 
impossível tendo em vista o crescimento no número de internautas e a maior confiança dos 
consumidores no meio eletrônico de pagamento, bem como os esforços para promover a inclusão 
digital. 
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