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Os grandes varejistas de material de construção estão "importando" táticas de vendas 
empregadas pelos supermercados, como promoções pontuais. A Dicico, em resposta à recente 
contração nas linhas de crédito nos bancos, decidiu ir na contramão do mercado e começou no 
fim de semana a oferecer planos de pagamento em 11 vezes sem juros e sem entrada.   
 
Com a elevação do custo do dinheiro, é esperado que as varejistas comecem a reduzir o 
número de parcelas nos planos sem juros. Atualmente, a maioria dos home centers oferece 
condições de pagamento em 10 vezes sem juros, modalidade que tomou conta do setor há 
cerca de dois anos. O problema, agora, é que nenhuma rede quer ser a primeira a voltar atrás. 
"Está todo mundo esperando pelo movimento do concorrente", diz uma fonte do setor.   
 
Esse momento, porém, é crucial para o varejo de material de construção, cujas vendas no 
último trimestre do ano são normalmente mais aquecidas. "Achamos que essa era uma boa 
hora (para ampliar as parcelas)", afirma o presidente da Dicico, Dimitrios Markakis. "As 
varejistas que têm caixa para agüentar a crise vão sair ganhando, enquanto as redes que não 
têm terão de recuar", acrescenta.   
 
Segundo Jorge Gonçalves, diretor-geral da C&C, maior varejista de material de construção do 
país, a rede não mexeu nos planos de 10 pagamentos sem juros. A rede possui parcerias com 
três financeiras Alfa, Panamericano e Losango - que assumem a carteira e o risco do crédito 
nos planos com juros. "Mas nossas vendas em prestações com juros são pequenas, afetam 
pouco o nosso negócio", diz Gonçalves. Segundo ele, as financeiras ainda elevaram as taxas.   
 
Por enquanto, nem a C&C nem a Dicico sentiram um recrudescimento da demanda. Pelo 
contrário. Segundo Gonçalves, os lançamentos imobiliários que foram feitos recentemente 
abriram um novo mercado para os home centers e uma reversão nesse segmento só será 
sentida pelo setor daqui a algum tempo.   
 
O presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), 
Claudio Conz, é ainda mais otimista. Na sua avaliação, os consumidores que deixarão de 
comprar automóveis, por exemplo, vão gastar mais com a reforma da casa. A Anamaco prevê 
que as vendas do setor ainda vão crescer 10% neste ano. "Com o mundo de ponta cabeça, é 
difícil prever o que vai acontecer em 2009", diz Conz, que ainda assim estima que será um ano 
um de crescimento. "Antes, as indústrias de material de construção só queriam saber de 
vender para as construtoras. Mas, nas últimas semanas, elas voltaram a procurar o varejo. 
Voltamos a ser os queridinhos", afirma Markakis.   
 
As varejistas de material de construção também estão mais preparadas para brigar pelo 
consumidor. Segundo Gonçalves, além de ofertas, a rede usa outras táticas empregadas pelos 
supermercados, como cobrir a oferta do concorrente. A C&C implementou em uma de suas 
lojas o gerenciamento por categoria, técnica já empregada há muito tempo pelo varejo de 
alimentos. Neste caso, os produtos estão reunidos por tipo de uso nas gôndolas. Na C&C, os 
itens estão distribuídos por ambiente, como banheiros e cozinha.   
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