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Rede pretende manter ritmo de expansão de 2005, quando abriu 32 lojas e atingiu vendas de R$ 
3,6 bilhões.  
 
O cenário econômico favorável e a política governamental direcionada para a redução do patamar 
de inflação contribuíram para o resultado positivo da rede Ponto Frio (Globex S.A.) em 2005, ano 
que foi marcado pela expansão do número de lojas e dos produtos de concessão de crédito ao 
consumidor. Roberto Britto, presidente da empresa, rejeita a possibilidade de venda do Ponto Frio 
para uma varejista concorrente e afirma que a empresa toma fôlego para mais 60 anos, idade que 
completa em 2006.  
 
No ano passado, o processo de modernização organizacional, com revisão e simplificação na pré-
venda, venda e pós-venda através do treinamento da equipe e do uso de tecnologia de ponta foi 
foco mais uma vez na gestão da rede, segundo o executivo. "Esse processo abrange tanto as lojas 
quanto a administração do Ponto Frio. Além disso, reformamos e ampliamos unidades e 
retomamos o processo de expansão orgânica."  
 
Foram abertas 32 novas lojas, duas foram fechadas e nove foram ampliadas, totalizando 369 
pontos-de-venda. Os maiores mercados hoje são São Paulo, com 101 lojas, e Rio de Janeiro, com 
74. Além disso, a rede possui um canal virtual e canal de vendas para pequenos e médios 
varejistas. "Atuamos em dez estados, focados nas regiões Sul e Sudeste, mas nossa operação 
virtual abraça todo o País, assim como a nossa divisão de atacado." O comércio no atacado 
representa em torno de 7% das vendas da empresa, voltado a pequenos e médios varejistas.A 
receita de vendas cresceu 17,2% em 2005 e atingiu R$ 3,6 bilhões contra R$ 3,1 bilhões em 
2004. Foram vendidas 11,8 milhões de unidades a um preço médio de R$ 305,93, contra 10,2 
milhões de unidades em 2004. No conceito mesmas lojas, o crescimento foi de 15,6%.  
 
O lucro líquido atingiu R$ 55,5 milhões, com crescimento de 6,6% em relação a 2004 e marca a 
recuperação acelerada dos lucros nos dois últimos anos. "Em 2003 tivemos lucro de R$ 3 milhões 
que consideramos inexpressivo e não deve servir de comparação. Mas nos anos anteriores 
apresentávamos lucro líquido na casa dos R$ 30 milhões." Britto destaca o crescimento do Ebitda 
(lucro antes dos juros, impostos e depreciação) de 51,6%. A margem Ebtda passou de 5,8% em 
2004 para 7,5% em 2005.  
 
Sobre a disparidade entre os percentuais de crescimento das vendas e dos lucros, o presidente da 
empresa explica: "Exercitamos uma agressividade promocional maior e repensamos nossa infra-
estrutura, com maiores investimentos e drenagem de recursos." A Globex investiu R$ 54,5 
milhões no ano passado, contra R$ 40,4 milhões em 2004, principalmente em expansão e reforma 
de lojas e atualização tecnológica.  
 
Crédito  
 
No ano passado, as operações de crédito no Ponto Frio apresentaram crescimento de 16,7%, 
passando a representar 74% das vendas totais. O plano médio de financiamento atingiu 9 
prestações, contra 8,5 prestações no ano anterior. "Revisitamos e simplificamos as etapas a que o 
cliente se submete para financiamento e desenvolvemos novos produtos junto à Investcred."  
 
A Globex S.A. possui participação de 50% no Banco Investcred Unibanco S.A., instituição 
financeira com forte presença no segmento de crédito ao consumo. No ano passado, lançou o 
cartão de crédito Ponto Frio, com bandeira Mastercard. "O consumo e o crédito estão intimamente 
ligados no nosso segmento. Assim, com um crédito competitivo, as vendas aumentam." O tíquete 
médio apurado em 2005 também apresentou crescimento (1,2%), chegando a R$ 497.  
 



Para este ano, Britto afirma que a rede deve continuar no mesmo ritmo de inaugurações. Ele não 
descarta a expansão para o Nordeste e Norte do País, mas afirma que não está nos planos 
imediatos. "Nossa prioridade são os mercados em que já atuamos, reforçando a produtividade em 
mesmas lojas, abrindo novas unidades e dando continuidade à implantação do cartão de crédito 
nas demais praças." A rede tem hoje uma base de 13 milhões de clientes, conforme o executivo.  
 
Ele reforça ainda que a rede não está sendo negociada para uma concorrente, conforme boatos 
surgidos no mercado financeiro. "O Ponto Frio passou por um processo de vendas há cinco anos e 
não está na nossa agenda um novo. Não estamos focados apenas em lucros, mas também em 
investimentos, contratando e treinando nosso pessoal", diz Britto. "É normal surgirem boatos 
ocasionalmente, mas reafirmamos que a venda da rede não tem sentido no nosso dia a dia e na 
visão de nossos acionistas. Na verdade, a rede está celebrando os resultados e se preparando 
para a virada de outros 60 anos."  
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