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Líder no mercado brasileiro de metais sanitários, a Deca, divisão de negócios da Duratex, 
agora se prepara para disputar o primeiro lugar com a espanhola Roca no segmento de louças 
sanitárias. Após adquirir a Ideal Standard e a pernambucana Cerâmica Monte Carlo por R$ 60 
milhões cada uma, a companhia se diz pronta para ampliar a produção anual de louças 
sanitárias de 3,6 milhões de peças para 7,2 milhões de peças. "Continuaremos a dar foco ao 
mercado de luxo, mas nossa expansão passa obrigatoriamente pela classe C", afirma Raul 
Penteado, diretor geral da Deca.   
 
Dona de 19% do mercado de louças sanitárias, a Deca decidiu apostar em uma expansão 
rápida neste setor no início do ano passado, quando ficou claro que o acesso ao crédito 
imobiliário para a classe C se tornaria mais amplo e as taxas de juros reais ficariam em apenas 
um dígito. A companhia cogitou a idéia de construir novas unidades produtivas, mas pelo fato 
de estar atuando perto de sua capacidade optou pelas aquisições. "Com as unidades que estão 
sendo agregadas à companhia nossa participação de mercado será de mais de 30% quando 
todas as novas fábricas estiverem completamente operacionais", diz o executivo. A Roca, dona 
da Incepa e da Celite, tem algo próximo a 40%.   
 
Com as aquisições, a Deca incorporou três novas fábricas. Uma em Jundiaí (SP), uma em 
Queimados (RJ) e uma terceira que pertencia a Monte Carlo em Cabo de Santo Agostinho (PE). 
Juntas, as três unidades fabris têm uma capacidade de produção da ordem de 3,2 milhões de 
peças ao ano. Neste momento a antiga fábrica da Ideal Standard em Queimados não está 
operando. "Começaremos lá no ano que vem e vamos expandindo a produção de acordo com o 
aquecimento da demanda."   
 
Assim como tem acontecido nas outras unidades da Deca nos últimos três anos, boa parte do 
que sair dos fornos dessas novas fábricas terão como destino os consumidores da classe C, 
responsáveis, segundo Raul Penteado, pela melhora na rentabilidade da Deca nos últimos 
anos. Desde que percebeu que haveria uma explosão no consumo no segmento econômico, a 
Deca iniciou um processo amplo de renovação de seu mix de produtos. A companhia investe 
cerca de R$ 25 milhões anuais em desenvolvimento e nos últimos três anos mais de 50% 
desse valor têm sido destinado ao segmento econômico. Dos mais de 200 novos produtos que 
colocou no mercado desde 2006, mais de 70% deles foram destinados à classe C. "É 
impossível crescer sem olhar para esse segmento, as margens são menores, mas é dele que 
vem a escala", diz.   
 
Um dos primeiros negócios do engenheiro Olavo Setubal, criada em 1947, a Deca hoje é uma 
forte divisão da Duratex, subsidiária da holding Itausa que atua também no segmento de 
madeira, pisos laminados e chapas de fibra. Em 2007, a Deca respondeu por 34% das vendas 
da Duratex, que geraram receita líquida de R$ 1,67 bilhão. A expectativa entre vários 
executivos da companhia, que fazem questão de não o fazerem publicamente, é de que a Deca 
cresça 15% este ano, sobre um crescimento de outros 15% no ano passado.   
 
Apesar de não admitir as estimativas otimistas de um ciclo de expansão forte por mais dois ou 
três anos, os agressivos investimentos na expansão da capacidade de produção mostram que 
a companhia acredita que o mercado vai passar a atuar em um novo patamar em pouco 
tempo. "O fato é de que estamos certos de que o boom da construção civil para as camadas 
mais populares ainda não aconteceu", diz um otimista Raul Penteado. "O grande crescimento 
nesse mercado ainda está por vir".   
 
Além dos R$ 120 milhões que investiu na aquisição de duas concorrentes do segmento de 
louças, a Deca está aplicando outros R$ 120 milhões na ampliação de sua capacidade de 
produção em metais sanitários. Neste caso a companhia optou por não ir às compras e está 
construindo uma nova unidade em seu complexo de Jundiaí. "Não estamos apenas comprando 
mais maquinário, estamos dobrando a área física da fábrica, o que nos permitirá ampliar nossa 
capacidade de produção em 35% até o fim do ano que vem", diz o executivo.   
 



Assim como no segmento de louças, a Deca também pretende ampliar ainda mais o leque de 
produtos de metais sanitários voltados para a classe C. "Continuaremos tendo uma torneira de 
R$ 2 mil, mas também queremos ter torneiras de R$ 40 nas prateleiras das lojas de 
construção", afirma Raul Penteado. A companhia não pretende criar uma marca específica para 
atuar no mercado popular ou no mercado de luxo. Independente do preço final, diz Penteado, 
todos os produtos serão identificados apenas pela marca da companhia.   
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