
Ponto Frio prepara mudanças no comando  
 
Assembléia deve escolher novo executivo para dirigir a rede, que passa por um processo de 
reestruturação  
 
A rede de lojas Ponto Frio, que disputa a liderança no mercado de eletroeletrônicos com a Casas 
Bahia, está prestes a passar por mudanças em seu comando. Os diretores executivos da Globex 
Utilidades, que controla a rede, se reúnem amanhã em uma assembléia para discutir a renovação 
de cargos e eleger os membros do conselho administrativo. A expectativa, conforme comentários 
de mercado nos últimos dias, é em torno da escolha de um novo executivo para comandar a rede 
e da reestruturação da empresa, coordenada pelo ex-ministro da Fazenda Pedro Malan e pelo ex-
presidente do Banco Central Francisco Gros. O nome cotado para o cargo de executivo, conforme 
rumores do setor, é o do ex-presidente da BR Distribuidora e ex-diretor da rede de 
supermercados Pão de Açúcar, Luiz Antonio Vianna.  
 
A diretoria do Ponto Frio não confirma a indicação dos nomes que circulam no mercado nem que a 
empresa passará por uma reestruturação. Desde maio, a Globex Utilidades está sem um 
executivo principal. Simon Aluan, que ocupava o cargo, anunciou na ocasião seu afastamento, 
após 30 anos na função. Na época, ele alegou que vinha amadurecendo a idéia há algum tempo, 
que a decisão era pessoal e o momento propício para sua saída, com a completa 
profissionalização da empresa. Com seu afastamento, a gestão operacional da rede passou a ser 
feita por uma diretoria executiva formada por seis integrantes e sob a coordenadação do diretor 
geral, Conrado Gruenbaum. Simon Alouan, com 18% do capital votante da companhia, foi para o 
conselho administrativo composto por quatro integrantes.  
 
No afastamento de Alouan, o diretor geral da rede, Conrado Gruenbaum, comentou que nada 
seria alterado no planejamento do Ponto Frio para este ano. Mas observou que não se poderia 
prever, naturalmente, o que a maioria acionária e pretendia fazer no futuro. A viúva de Edmond 
Safra, Lily Safra, e seu filho Carlos Monteverde são os acionistas majoritários da empresa. A 
intenção do Ponto Frio, com mais de 350 lojas e faturamento de R$ 2,7 bilhões em 2002, mesmo 
com a troca, era de seguir o calendário de inaugurações de lojas previstas para este ano. Há três 
anos, Lily Safra chegou planejar a venda da empresa e contratou a Goldman Sachs & Co para 
procurar investidores interessados, mas o negócio não foi adiante.  
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