
Magazine Luiza cresce e chega mais perto do Ponto Frio  
Claudia Facchini  
 
Há cinco anos, o Magazine Luiza era só uma rede do interior de São Paulo, sem grande expressão. 
Com um faturamento em torno de R$ 500 milhões no ano 2000, a varejista com sede em Franca 
não era páreo para as duas gigantes do ramo de eletrodomésticos, a Casas Bahia e o Ponto Frio, 
cujas receitas já eram bilionárias naquela época. Mas esse cenário já não é mais o mesmo. E 
novas mudanças devem vir pela frente. 
 
A rede do interior aliou-se a três sócios poderosos, que fortaleceram o seu caixa e permitiram à 
empresa ascender agora ao terceiro lugar no ranking de eletrodomésticos. O primeiro parceiro foi 
o Unibanco, para quem a rede vendeu 50% de sua financeira, a LuizaCred, em 2001. No ano 
passado, o fundo americano Capital Group, um dos maiores do mundo, comprou 12% do capital 
da varejista paulista por R$ 120 milhões. Em dezembro, foi a vez da Cardif, a seguradora do 
banco francês BNP Paribas, com quem o Magazine Luiza firmou uma joint venture, a LuizaSeg, 
para vender seguros aos clientes da varejista. 
 
Com os recursos, o Magazine Luiza pisou no acelerador e vem comendo o mercado pelas bordas. 
A varejista comprou redes menores no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo e já está 
encostando, em tamanho, no Ponto Frio. No ano passado, o Magazine Luiza faturou R$ 1,945 
bilhão, 42% a mais do que em 2004, e incorporou 97 lojas, sendo que 80% delas por meio de 
aquisições. 
 
Mas sua ambição não pára por aí. " A nossa meta é abrir 100 lojas por ano em 2006 e 2007, seja 
por meio de aquisições ou organicamente " , disse Frederico Trajano, diretor de marketing do 
Magazine Luiza, em uma entrevista concedida ao Valor antes que viessem à tona os rumores 
sobre um possível fusão da varejista com o Ponto Frio. Procurado, Trajano negou, por meio de 
sua assessoria de imprensa, que haja uma negociação em curso com o concorrente. 
 
A venda do Ponto Frio é considerada só uma questão de tempo. Outras varejistas do setor 
também podem vir a ser alvo de aquisições, o que deverá mudar a relação de forças no setor nos 
próximos cinco anos. Nesta lista está a Colombo, do Rio Grande do Sul, que faturou no ano 
passado R$ 1,4 bilhão. Em 2005, Adelino Colombo, o controlador da rede gaúcha, adquiriu a 
participação de seu sócio, pondo fim a uma longa disputa. Assim como o Ponto Frio, a Colombo 
também iniciou um processo de reestruturação, reduzindo o parque de lojas de 370 para 358 
unidades. 
 
A rede gaúcha já chegou a negociar com a mexicana Elektra, mas as conversas não avançaram. 
As negociações envolvendo a venda do Ponto Frio também vêm e vão. A própria Elektra chegou a 
apresentar um proposta pela rede carioca no ano 2000. 
 
O candidato considerado mais forte a levar o Ponto Frio é a Lojas Americanas, do empresário 
Jorge Paulo Lemann. Segundo fontes do setor, a Americanas teria dinheiro suficiente para pagar 
pelo Ponto Frio, algo que o Magazine Luiza não tem. A rede paulista teria de recorrer a um 
empréstimo ponte ou a seu sócio financeiro, o Capital Group. O Magazine cresceu mas não ainda 
o suficiente para comprar alguém maior do que ele. 
 
O problema para a Lojas Americanas, porém, esbarra justamente no preço, já que Lemann é 
conhecido por ser um negociador voraz. 
 
A novela em torno do Ponto Frio - cujos controladores, a milionária Lilly Safra e o empresário 
Simon Alouan, não se dão bem - se arrasta há anos, mas as expectativas são de que um desfecho 
saia em breve para evitar uma contínua destruição de valor da empresa. 
 



A missão de achar uma saída para o nó societário na companhia está a cargo de Pedro Malan, que 
assumiu a presidência do conselho do Ponto Frio há cerca de dois anos. Malan também preside o 
conselho do Unibanco, que é sócio do Ponto Frio na financeira da varejista, a PontoCred. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B5.  
 


