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Está faltando homem para furar parede.  
 
A afirmação bem-humorada é de Luis Henrique Stockler, diretor de expansão e marketing da 
Multicoisas, rede que vem incrementando a receita de suas lojas e aumentando o número de 
unidades graças à demanda do público feminino por produtos e serviços em casa e no 
escritório. Nas 54 unidades da Multicoisas, 55% do público é feminino, taxa que se eleva nas 
lojas em shopping center.  
 
"O perfil da loja, que oferece ambiente claro, limpo e com atenção no atendimento já favorece 
a entrada das clientes. Além disso, hoje as mulheres tomam a iniciativa para os reparos 
domésticos e no trabalho e têm até sua própria caixa de ferramentas", comenta Stockler.  
 
Atenta à demanda, a rede vem incluindo um número maior de serviços em unidades 
estratégicas, para testar a recepção do público. Na unidade piloto, no bairro paulistano Jardins, 
serviços de instalação e manutenção da casa - que incluem da troca de chuveiro elétrico e 
conserto de abajur a pendurar quadros e instalar o varal - já representam 5% da receita. "Os 
serviços representam muito na estratégia de fidelização do público e não na participação no 
faturamento", ressalta o diretor.  
 
O nicho tem contribuído inclusive para aumentar o número de vendedoras, com conhecimentos 
de hidráulica e elétrica - "que deixam as clientes mais à vontade para expor as dúvidas e 
compreender o tema". Dos 540 atendentes, 40% são mulheres.  
 
Hoje o tíquete médio nas lojas da rede é de R$ 30,00, com destaque crescente para acessórios 
de informática, como CDs e cabos, e em seguida utilidades de casa e cozinha e itens de 
hidráulica e elétrica.  
 
"As lojas têm cerca de 1,5 mil itens comuns e a mesma proporção de produtos conforme a 
demanda da região. Em pontos de rua, que atendem principalmente profissionais da 
construção, o foco são produtos de hidráulica e elétrica, enquanto nos shoppings se abastecem 
de itens de cozinha", conta Stockler. O franqueado tem flexibilidade de compor os 4 mil itens 
de suas prateleiras entre os 20 mil cadastrados pela matriz.  
 
Crescimento  
 
O bom desempenho da rede, que no ano passado cresceu 24,4% em receita atingindo R$ 53,5 
milhões, exigiu uma mudança no centro de distribuição. O centro de distribuição de 3,6 mil m 
na Vila Leopoldina foi substituído, em dezembro, por uma área de 5,2 mil m2 no município de 
Osasco.  
 
"O novo espaço tem pé direito de 10 metros, o que também aumenta a capacidade de 
estocagem", explica. "O antigo CD tinha capacidade máxima de atendimento a 70 lojas. Como 
já temos 54 e um ritmo de 10 aberturas por ano desde 2005, antecipamos o aumento da 
capacidade de distribuição".  
 
A nova área pode atender 100 lojas, sem considerar a implantação de turno diário duplo (dois 
abastecimentos por dia), e demandou investimento de R$ 500 mil para novos equipamentos.  
 
Trata-se de uma locação em um condomínio de depósitos - o que também facilita uma nova 
ampliação, quando necessário. "O céu é o limite. Estamos com crescimento acelerado e não 
convém investir em um imóvel próprio agora, que pode não ser suficiente em poucos anos", 
diz Stockler.  
 
Cerca de 80% dos produtos que chegam à lojas passam pelo CD. A entrega dos demais 20% 
fica por conta dos grandes fornecedores, como Lorenzetti, que já tem distribuição pulverizada.  
 



Foco no Nordeste  
 
No ano passado, foram comercializadas 12 franquias, sendo que oito já foram inauguradas.  
 
Para este ano, a intenção são mais 10 aberturas, com um crescimento no Nordeste. O 
investimento médio em cada unidade é de R$ 450 mil.  
 
"Estamos presentes em todas as capitais nordestinas com uma unidade, exceto em João 
Pessoa e Aracaju, e queremos fortalecer nossa presença", conta o executivo, direto de 
Salvador, onde negocia a segunda unidade da capital baiana. Hoje o Sudeste responde por 
mais de 50% da receita da rede, cuja meta é atingir 100 unidades no País dentro de cinco 
anos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 fev. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 


