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Após 26 anos de atuação na indústria, o engenheiro Ney Galvão assume a diretoria da rede de 
materiais de construção Telhanorte com a missão de liderar o processo de crescimento do 
único negócio de varejo da gigante francesa Saint-Gobain controladora da varejista no Brasil.  
 
O processo de transição durou dois anos, em que o executivo atuou como diretor operacional, 
até assumir, no início deste ano, o comando dos negócios no lugar de Fernando de Castro, que 
passou a exercer a função de diretor corporativo de estratégia, desenvolvimento e recursos 
humanos para a América do Sul do Grupo Saint-Gobain. "Minha primeira missão foi aprender o 
que é o varejo", afirma o executivo que se surpreendeu com a tecnologia e tecnicidade 
existentes por trás das empresas do setor.  
 
Galvão já começa o trabalho com um investimento de R$ 50 milhões para este ano. O valor 
será utilizado na abertura de lojas (passando de 35 para 41), na atualização e renovação das 
pontos-de-venda já em funcionamento e na modernização das áreas de informática e logística. 
Além disso, vai liderar a entrada da empresa no comércio eletrônico, o que deve acontecer já 
no primeiro semestre deste ano.  
 
O executivo veio do Rio de Janeiro para São Paulo em 1979 porque queria trabalhar com 
automóveis. "Vim estudar na FEI porque era a única faculdade da América Latina que tinha 
engenharia automobilística", diz. "Trabalhei na área de produção, no lado industrial, fui para o 
lado comercial, marketing, desenvolvimento de produto e como não sou um cara muito 
original estou há 26 anos no mesmo grupo", conta bem humorado em entrevista concedida à 
Gazeta Mercantil.  
 
Gazeta Mercantil - Por que foi tão longo o processo de transição?  
 
O grupo Saint-Gobain tem 344 anos. Tudo no grupo é extremamente planejado, 
extremamente ágil, mas extremamente conservador, principalmente no que diz respeito a 
recursos humanos. É muito difícil que venha uma pessoa de fora para assumir um cargo de 
direção. No lado industrial é mais fácil fazer as transições, mas no varejo não. Não temos as 
competências disponíveis no grupo. E essa transição tinha que ser longa porque a Telhanorte é 
o único negócio de varejo que temos no Brasil. Foi ótimo fazer essa transição de dois anos, me 
deu a chance de aprender muito.  
 
Gazeta Mercantil - E qual a principal diferença entre liderar uma indústria e uma 
empresa varejista?  
 
Tem uma diferença fundamental entre varejo e indústria, principalmente no nosso caso, que 
fazemos "business to business": se você perde um cliente na indústria, você volta para casa e 
se pergunta, por que perdi esse cliente? Foi preço? Foi atendimento? Temos que estudar, 
buscar a causa, montar um grupo de trabalho, desenvolver novos processos - um novo 
produto, uma nova tecnologia de serviço -, e quando estiver pronto, é só voltar lá no cliente. 
Aqui, se o cliente entrar na loja e sair sem comprar nada, eu só vou encontrá-lo de novo daqui 
a 15, 20 anos, quando ele for construir outra casa ou fazer outra reforma no imóvel. O varejo 
não perdoa. Não podemos deixar o cliente sair sem vender porque se ele cruzar a porta, não 
volta mais.  
 
Gazeta Mercantil - Antes de vir para a Telhanorte, em que negócios da Saint-Gobain o 
senhor atuou?  
 
Em 1998 assumi um negócio mundial de refratários (cerâmicas resistentes a altas 
temperaturas) e passei três anos viajando 40 semanas por ano. Na época tinha três 
escritórios, um em Vinhedo (SP), um em Paris e um em Boston. Eu acordava e não sabia para 
que lado da cama estava o banheiro. Em 2001, fui para a área de plásticos nos Estados Unidos 
com a minha família. Mas também não mudou muito coisa, porque tinha fábrica em Roma, na 
França, na China, no Japão, no Brasil... Depois em 2004, voltei para tocar um negócio de fibra 



de vidro da Saint-Gobain e no fim de 2006 vim para fazer uma transição de dois anos com o 
Fernando (de Castro). Assumi a área de operações para ter uma visão macro do negócio na 
linha de frente. E a transição se completou agora em dezembro.  
 
Gazeta Mercantil - O senhor tem alguma missão especial?  
 
Minha primeira missão foi aprender o que é o varejo. E cheguei à conclusão que vou me 
aposentar aprendendo. Na indústria era a mesma coisa, sempre achava que sabia tudo e aí 
tinha algo para aprender ou alguém para me ensinar. Mas a minha missão é liderar esse 
processo de crescimento e desenvolvimento do negócio de distribuição. Da mesma maneira 
que somos líderes na Europa, queremos ser líderes na América do Sul. Viemos para ficar e 
crescer.  
 
Gazeta Mercantil - E quando a empresa prevê assumir a liderança?  
 
No Brasil, ainda este ano. Hoje, não sei dizer quem é o primeiro: nós ou a C&C (Casa & 
Construção), mas até maio, com a abertura das lojas que compramos da Center Líder no ano 
passado, nós seremos líderes incontestes no País. As quatro maiores redes do Brasil estão 
sediada em São Paulo: a Telhanorte, a C&C, a Leroy Merlin e a Dicico. Já no resto do Brasil 
existem várias redes regionais. Existe um potencial de crescimento é gigantesco.  
 
Gazeta Mercantil - A transição foi como o senhor esperava ou houve alguma surpresa 
no caminho?  
 
Várias. Primeiro, quem vem da indústria não consegue enxergar toda a tecnologia e 
tecnicidade do varejo. Tem uma ciência por de trás que uma pessoa leiga no varejo não 
enxerga. Por exemplo, temos seis câmeras inteligentes na entrada da loja, que analisam o 
cliente quando ele entra e sai da loja. Se vai para a direita ou para a esquerda, por exemplo, a 
fim de entender os reflexos da mudança na composição da loja. Será que vamos conseguir 
atrair a pessoa para onde queremos? Quando a pessoa entra, quanto tempo ela para na 
primeira ilha de produtos e na segunda? Depois que ela entra no corredor principal em que 
corredor secundário ela entra depois? To da estratégia é baseada em análises e estudos.  
 
Gazeta Mercantil - Faz tempo que essas câmeras foram instaladas?  
 
Quatro meses. É um estudo super interessante. Todo mundo aqui dizia: 90% das pessoas que 
entram na loja vão para o lado direito, porque 90% das pessoas são destras. Nós mexemos na 
frente da loja e 40% das pessoas foram para a esquerda. Esse é um lado fascinante do varejo 
que eu não fazia a menor idéia.  
 
Gazeta Mercantil - Qual a importância da marca Telhanorte para o grupo?  
 
No mundo, a Saint-Gobain fatura perto de € 45 bilhões, sendo €20 bilhões em distribuição de 
material de construção; mais € 10 bilhões com a indústria de material de construção. Material 
de construção é o negócio do grupo. Hoje somos o número três do mundo e número um na 
Europa, onde temos mais de 2 mil lojas. Aqui no Brasil, acabamos de completar oito anos e a 
Telhanorte é o foco de desenvolvimento do grupo no País. Nossa intenção é crescer e adicionar 
bandeiras.  
 
Gazeta Mercantil - Como está o processo de adaptação das lojas da Center Líder?  
 
A Center Líder tinha 10 lojas, dessas, seis viraram Telhanorte, porque a bandeira é voltada 
prioritariamente para as classes A, B e C+. Já transformamos quatro: Campinas, Tamboré, 
Santo Amaro e Bragança Paulista. Vamos transformar mais duas para a bandeira Telhanorte, 
uma localizada no bairro Tatuapé, na capital paulista, e outra em Santo André. Existem quatro 
lojas que ou estão em zonas predominantemente C ou estão muito próximas de uma loja 
Telhanorte, como é o caso de Guarulhos, cujas lojas estão a uma distância de 1 quilômetro 
uma da outra, que permanecerão com a marca Center Líder. Contratamos a Design no Varejo 
para desenvolver todo o visual e identificação da marca Center Líder. As lojas Sumaré, Campo 



Limpo e Aricanduva vão se manter com a bandeira Center Líder, nelas será desenvolvido um 
modelo de baixo custo operacional para que todo o benefício seja passado ao consumidor da 
classe C.  
 
Gazeta Mercantil - E como será a expansão da rede neste ano?  
 
Hoje temos 35 lojas, nesta semana inauguramos as primeiras duas lojas Center Líder (Sumaré 
e Campo Limpo). Depois vamos inaugurar as lojas Santo André e Tatuapé com a bandeira 
Telhanorte, e Guarulhos e Aricanduva com a marca Center Líder. A unidade Aricanduva vai ser 
a nave mãe da bandeira Center Líder - é uma loja grande, de faturamento alto. Fechamos 
2008 com 34 lojas e fecharemos 2009 com 41.  
 
Gazeta Mercantil - Quanto será investido nessa expansão?  
 
Temos que quebrar esses investimentos em três grandes blocos. O primeiro que é bloco lojas, 
que inclui todas as reformas e adaptações. O segundo é o de renovação das lojas Telhanorte, 
afinal temos hoje lojas com 20 anos em operação. E um terceiro grande bloco, é a 
modernização de toda a nossa parte de TI e logística. Nos próximos quatro anos, vamos 
aplicar recursos superiores a R$ 20 milhões em informática. Este ano vamos focar também em 
colocar as sete lojas Center Líder, dentro do padrão Telhanorte, o que será um esforço 
gerencial imenso, uma vez que somos completamente diferentes do varejo tradicional: 60% do 
nosso volume de vendas entregamos na casa das pessoas. A operação de logística para nós é 
o coração.  
 
Gazeta Mercantil - A empresa terceiriza a operação logística?  
 
A frota de caminhões é terceirizada, mas o centro logístico é operado pela Telhanorte.  
 
Gazeta Mercantil - Como estão os resultados do canal televendas?  
 
O foco é basicamente venda para construtoras, para pessoas jurídicas. Se algum cliente 
pessoa física ligar e quiser comprar, nós vendemos. Mas 97% é pessoa jurídica.  
 
Gazeta Mercantil - E qual a participação das construtoras no total de vendas da 
Telhanorte?  
 
É baixo. O nosso principal concorrente é o fornecedor. A construtora vai direto na indústria e o 
pior é que a indústria vende. Essa é uma deturpação no varejo brasileiro em geral, não é só 
em material de construção. No nosso caso, os clientes são pequenas construtoras. As grandes 
compram direto com a indústria.  
 
Gazeta Mercantil - A empresa planeja vender pela internet?  
 
Vamos iniciar no primeiro semestre deste ano as vendas pela internet. Temos um site hoje 
com quase nenhuma interatividade. É possível localizar as lojas, saber o que está em oferta. 
Estamos refazendo todo o nosso cadastro para que ele tenha um formato comercial, que o 
público olhe e entenda. Não pode ser: TRN, 1/4 cer (torneira, um quarto de volta, cartucho 
cerâmico). Temos cadastrados 80 mil itens e disponíveis para a venda cerca de 55 mil. A idéia 
é que o projeto saia no primeiro semestre, mas com certeza não sairá completo. Vamos ter 
que lançar por famílias de produtos.  
 
Gazeta Mercantil - A ideia é disponibilizar no site tudo o que existe nas lojas?  
 
Sim. O que é complicado na venda de material de construção pela internet é que a cor nunca é 
real. Tem cliente que vem aqui, pega a peça na mão, vai olhar na luz do sol. Eu pessoalmente 
não acredito que a internet vai ser um grande negócio. Mas para aquela compra da 
manutenção, é uma comodidade que não podemos deixar de oferecer. Nós vemos a internet 
mais como um serviço adicional ao cliente do que como uma fonte adicional de receita. Vai 
gerar receita, mas nada espetacular.  



 
Gazeta Mercantil - Hoje, mesmo sem a internet, a Telhanorte já faz entrega em todo 
o território nacional?  
 
Dessa loja aqui (localizada na marginal do rio Tietê) todo mês sai material para o Amapá, 
Roraima, Amazonas...  
 
Gazeta Mercantil - São vendas feitas de que forma, pelo telefone?  
 
Telefone também, mas são poucas. É mais o cliente que vem aqui. Tem o caso de um político, 
de um desses estados, que veio aqui, comprou R$ 280 mil e ainda levou a nossa arquiteta 
para uma casa que ele estava construindo. Essa loja é um fenômeno, é a maior loja (em 
volume de vendas) de material de construção da América Latina. Vem gente do Brasil inteiro, 
até da África (Nigéria, Angola). Essa loja é um caso especial. Ela tem seis anos e se tornou 
uma referência em lojas de material de construção. Hoje ela é a única na América Latina que 
fica aberta 24 horas.  
 
Gazeta Mercantil - E tem realmente venda de madrugada?  
 
Acredite, três horas, quatro horas da manhã tem gente aqui comprando.  
 
Gazeta Mercantil - A Telhanorte prevê realizar novas aquisições?  
 
Neste momento não, mas com certeza pensamos. Para nós, este é o momento de dar uma 
parada e consolidar. Estamos falando em 15 lojas abertas em um período de 15 meses. É hora 
de parar e fazer a digestão. Existem aquisições potenciais, mas também temos uma estratégia 
de crescimento orgânico.  
 
Gazeta Mercantil - A fragmentação do mercado atrapalha ou ajuda as grandes redes?  
 
O que atrapalha é a informalidade. Esse é o câncer do Brasil. O pequeno nunca vai acabar. 
Como o grande supermercado não acabou com o pequeno comerciante. A realidade mostra 
que esse medo de que as grandes redes são o bicho papão e vão acabar com os pequenos não 
é assim. Talvez isso tenha sido reforçado pelo crescimento do Wal-Mart no Estados Unidos, 
mas não é verdade. Em qualquer cidade dos Estados Unidos existe o pequeno mercado. O 
problema aqui chama-se informalidade.  
 
Gazeta Mercantil - Como a Telhanorte avalia o regime de substituição tributária?  
 
O pequeno vai sofrer mais. A substituição tributária tem dois efeitos perversos: primeiro, reduz 
o nosso lucro proporcional, segundo incentiva a informalidade. É difícil explicar para a matriz 
como é que estamos exatamente iguais e o lucro é menor percentualmente. Mas esse é um 
problema de semântica empresarial, vamos dizer assim. Um problema sério é a possibilidade 
de estimular a informalidade. Acho que o governo errou violentamente nas margens que 
estabeleceu. É uma loucura, tem produto que a gente colocou 23% de margem e eles 
colocaram 68%. Acho que lamentavelmente o que poderia ser uma boa ideia, se bem 
elaborada, tornou-se pura e simplesmente uma fonte adicional de arrecadação. Isso causou 
uma inflação para o consumidor. Não existe almoço grátis, eu não vou ter prejuízo porque o 
governo quer arrecadar mais, nem eu, nem nenhum varejista. Lamentavelmente, no Brasil, 
algumas boas ideias se perdem por imediatismo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C5. 


