
VAREJO

VENDAS O setor está aquecido e concorrência aumenta com redes ampliando parcerias

Material de construção inova e cresce
Redes do segmento,
como Casa &
Construção (C&C),
Telhanorte e Dicico,
apostam em parcerias e
ampliação de serviços
para atrair mais clientes 

SÃO PAULO

Diante do aquecimento do mer-
cado imobiliário, grandes redes
de material de construção, setor
que mais cresce no varejo, acir-
ram a concorrência reforçando e
ampliando serviços aos consu-
midores, como apoio de arquite-
tos e parcerias com construtoras,
para fidelizar clientes logo na ho-
ra da compra de um imóvel. É o
caso da Casa & Construção
(C&Q, que pretende impulsionar
os cerca de 25% das vendas totais
direcionados já para construto-
ras. Isso porque a empresa perce-
beu que, por meio de parcerias
com as mesmas, pode impulsio-
nar as vendas também para o
consumidorfinal.

A C&C, que possui 39 lojas no
Estado de São Paulo e do Rio de Ja-
neiro, fechou recentes parcerias
com quatro construtoras e, até o
fim do ano, pretende dobrar esse
número. A estratégia é a seguinte:
a rede faz um contrato com uma
construtora, que disponibiliza o
contato de seus clientes e passa a
oferecer opções de decoração e
revestimento para o proprietário
na hora da compra do imóvel,
além do oferecido pela constru-
tora. É ela que define o valor da
decoração: o proprietário só paga

se for excedido esse preço. De
acordo com Sérgio de Oliveira,
gerente comercial devendaàpes-
soajurídicadaC&Qelespercebe-
ramqueécomumnovosproprie-
táriosnão gostarem dadecoração
doimóvelejápartirempararefor-
mas, oqueseriaum des-
perdício para a empresa
que construiu o edifício.
O gerente não diz quan-
to isso impulsiona as
vendas da C&C, mas
afirma que estão muito
otimistas com os resul-
tados. "Mesmo sem ter-
mos feito divulgação
desse serviço, a procura
temsidoenorme."

Para as construtoras,
ainda seria um apelo de
venda, pois, de acordo
com aBarroco Constru-
tora, uma das parceiras
da C&C, pelo menos
50% dos clientes que
compraram imóveis optaram pe-
lo serviço. "Fizemos aexperiência
em dois empreendimentos e pu-
demos perceber que, para a
maior parte dos clientes, foi im-
portante e até decisivo ter essa
opção na hora da compra", disse
Rita Nakamoto, presidente da
construtora. Ela afirma que a in-
tenção é continuar com a parce-
ria nos três empreendimentos
que devem ser realizados ainda
neste ano.

Entregas

Com o novo filão, a C&C aperfei-
çoou a forma de entregar produ-
tos para construtoras. Antes, ven-
dia em ummesmopacoteprodu-
tos como torneiras e louças para
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um edifício inteiro. Agora, separa
o número certo de produtos para
cada apartamento, evitando des-
perdício e perda de itens. A C&C
também disponibiliza alguns
serviços, como o Mão de Obra
C&C, que oferece aos clientes au-

xílio em reformas, cons-
truções e instalações. A
intenção é que o serviço
seja ampliado a todas as
unidades darede.

Mauro Florio, gerente
de Marketing da C&C,
destaca que a rede cres-
ce acima do mercado, a
15% no ano passado, e
continua atenta a opor-
tunidades de abertura
denovaslojas.

SegundoaAssociação
Nacional dos Comer-
ciantes de Material de
Construção (Anamaco),
o segmento de varejo da
construção teve cresci-

mento de 8,5% de janeiro amarço
de 2008, na comparação com
igual período de 2007, quando fa-
turouR$36bilhões.

Concorrência

Outras varejistas do setor, como
TelhanorteeDicico, também cor-
rem atrás de parcerias para ofere-
cer maior gama de serviços aos
clientes que buscam cada vez
mais comodidade.

ATelhanorte, com 26 unidades
nos Estados de São Paulo, Minas
Gerais e Paraná, afirma que um
dos motivos de seu crescimento é
o incremento de serviços para o
consumidor, além do posiciona-
mento melhor da rede, que deve
abrir até seis lojas neste ano, o do-

bro do queabriunoanopassado.
Segundo o diretor-geraldaem-

presa, Fernando de Castro, a
abertura das lojas pode levar a re-
de a investir até R$ 150 milhões
ainda este ano. 'A vocação da Te-
lhanorte é ser nacional", afirma.

Para reforçar seus serviços, a
rede contratou, este mês, por
exemplo, 40 técnicos e trainees de
arquitetura e decoração que da-
rão suporte aos clientes nas lojas.
O diretor-geral explica que já ofe-
recia dois arquitetos por loja, mas
o número era insuficiente. "Ago-
ra, um consumidor de classe C
também pode ter direito ao apoio
de um arquiteto, o que antes fica-
va restrito às classes de alto poder
aquisitivo. Isso também evita que
o consumidor faça uma compra
errada e gaste mais". Este mês a
Telhanorte também ampliou as
facilidades de pagamento para
clientes que têm seu cartão. Eles
poderão pagar em até 15 vezes,
comjurosde 1,49%.

Com 38 unidades em São Pau-
lo, a Dicico traz serviços de insta-
lação e apoio de arquitetos, e pro-
cura parceiros para oferecer alu-
guel de equipamentos às pessoas
que não têm hábito de comprar,
ou usam pouco itens como fura-
deiras e betoneiras, entre outros.
"Também estudamos vender se-
guros residenciais", disse Carlos
Roberto Corazzin, diretor de
MarketingdaDicico.

DANIELLE FONSECA

LeroyMerlin
entra nos estados
de GO e RS

A rede francesa Leroy Merlin,

com 15 unidades no Brasil, de-

verá abrir três lojas este ano e

entrar no mercado dos Estados

de Goiás (Goiânia) e Rio Gran-

de do Sul (Porto Alegre). Uma

segunda loja será inaugurada

em Minas Gerais, na cidade de

Belo Horizonte. Atualmente, a

rede possui unidades em São

Paulo, Rio de Janeiro, Minas

Gerais, Paraná e Distrito Fede-

ral. No ano passado também

abriu três unidades.

Como as outras varejistas do

setor, a rede afirma oferecer

diversos serviços, como corte

de chapas de madeira e vidro,

centro de cores, molduras,

confecção de cortinas sob me-

dida e cursos. Neste mês, por

exemplo, a loja da Raposo Ta-

vares, em São Paulo, está com

inscrições abertas para cursos

como texturizaçso ou trata-

mento de piscinas.

A Leroy Merlin afirma que

nos países europeus a

mão-de-obra é muito cara e

que, por isso, sempre focou no

que as pessoas poderiam fazer

em suas casas, dispensando a

contratação. Quando a empre-

sa chegou ao Brasil, há dez

anos, acabou dando mais ên-

fase à venda assistida. A maior

parte de sua venda se dá a va-

rejo: a Leroy não vende para a

indústria, mas acredita que o

boom imobiliário pode refletir

futuramente nas vendas.

REFEIÇÃO

GRSA abre nova
loja da rede Casa
do Pão de Queijo
em São Paulo

SÃO PAULO

O Grupo de Soluções em Ali-
mentação (GRSA) dá segui-
mento à sua estratégia de am-
pliar a sua atuação no merca-
do com a inauguração, hoje,
de uma franquia da Casa do
Pão de Queijo no D&D Shop-
ping, em São Paulo (SP). Essa é
a primeira loja do grupo a ser
instalada dentro de um shop-
pingcenter.

A 16a unidade da rede ope-
rada pela GRSA é, atualmente,
aterceiramaioremnúmerode
lojas do grupo. A Casa do Pão
de Queijo do D&D seguirá um
conceito diferenciado de cafe-
teria e terá um café gourmet.
Com 37 metros quadrados de
área, o espaço demandou um
investimento médio de R$ 300
milporpartedaGRSA.

A rede opera hoje 180 pon-
tos-de-venda de alimentação
nos principais aeroportos do
País, além de terminais rodo-
viários, estações de metrô, es-
colas, hospitais e empresas.
Além da Casa do Pão de Quei-
jo, fazem parte do portfólio do
grupo as franquias Spoleto,
Bob's, Caffè Ritazza, Café Do-
nuts e Mr. Sheik, entre outras.

Sobre a GRSA

Em2007,anoemqueaempre-
sa comemorou trinta anos de
atuação, seu faturamento foi
deR$ 1,3 bilhão, 15%amaisdo
que em 2006. A GRSA tem co-
mo acionista o Grupo Com-
pass, líder mundial em forne-
cimento de alimentação, com
atuação emmaisdeGOpaíses.

PAULO SÉRGIO PIRES

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 15 abr. 2008. Finanças,  p. B12. 




