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Estruturada em 2000 por meio da fusão entre Madeirense e Conibra, a rede Casa & Construção 
(C&C) tem estudado um novo conceito de loja que vai além do "home center", baseado em 
pesquisas com os consumidores. Nesta entrevista, Jorge Gonçalves Filho, diretor geral da 
C&C, conta que a rede estruturou recentemente a diretoria do Cliente Feminino, área que tem 
como objetivo oferecer serviço personalizado e focado nas necessidades das mulheres, que 
representam mais de 50% do público das lojas. 
 
Qual o posicionamento da C&C no segmento de home centers no País? 
 
No segmento de material de construção, em São Paulo, temos dois grandes concorrentes: 
Telhanorte e Leroy Merlin. Já no Rio de Janeiro, temos a Casa Show, Amoedo e Leroy Merlin. 
Normalmente nosso mercado é chamado de home center. Mas acredito que o segmento esteja 
passando por uma transformação. Isso porque o termo "home center", há dez anos, refletia 
apenas os materiais básicos para construção. Hoje, existe uma ampliação desse conceito. Há 
concorrentes mais centralizados em construção. E outros que vão mais para a área de 
decoração da casa. A C&C está fazendo as duas pontes. Expandimos, portanto, nos últimos 
três anos, esse conceito de "home center". 
 
Há, então, alguma outra denominação que possa substituir "home centers"? 
 
Ainda não. Mas do jeito que estamos caminhando, acredito que o segmento tenha que pensar 
a respeito. Nossas últimas lojas, por exemplo, já apresentam um conceito totalmente 
diferente. Procuramos identificar os ambientes de uma casa. Hoje ainda é home center. Mas 
diria que ampliamos essa visão. 
 
E todas as lojas C&C apresentam esse conceito? 
 
Não. Esse conceito de loja "sinta-se em casa" implementamos há dois anos. A loja Dom Pedro, 
por exemplo, tinha um conceito tradicional. Fizemos um estudo de mercado e vimos que havia 
essa oportunidade de ampliá-lo. Atualmente temos 40 lojas. Mas com esse conceito novo 



temos quatro (Rodovia Dom Pedro, Giovanni Gronchi, Duque de Caxias, no RJ e Nova Tietê). 
Isso exige uma arquitetura maior. Para as lojas mais antigas pretendemos fazer algumas 
adaptações. O investimento da C&C em novas lojas é de cerca de R$ 20 milhões. 
 
Qual o market share da C&C? 
 
Difícil dizer. Segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, o 
Brasil tem hoje cerca de 130 mil lojas do segmento. Mas nas cidades, por exemplo, há redes 
pequenas. Hoje é difícil determinar um share. As informações que temos é que as três grandes 
lojas (C&C, Telhanorte e Leroy Merlin) representam 10% do mercado. 
 
Quais os principais diferenciais da C&C neste mercado? 
 
Estamos sempre vigilantes. Além dos novos conceitos de lojas que destacam os ambientes das 
casas, também fomos os primeiros a testar os modelos Express (lojas com área de vendas 
reduzida para atender cidades de menor porte). Além de inovarmos em formatos, um 
diferencial em que temos crença é o atendimento. Tanto que a nossa campanha atualmente no 
ar (criada pela 141 Newport) foca os consultores C&C. Entendemos que nossos funcionários 
têm que ser mais do que vendedores. 
 
E como é feito o treinamento dos consultores C&C? 
 
Temos um processo contínuo de treinamento. Possuímos um programa de ingresso em que a 
pessoa é treinada antes de virar vendedor. Também temos um programa de trainee para 
gerente. No dia-a-dia oferecemos um programa de treinamento com os fornecedores. Temos, 
ainda, uma inovação da C&C que é disponibilizar estudantes de engenharia e arquitetura nas 
lojas para ajudar o cliente. Já oferecemos isso há seis anos. Temos também, há dois anos, 
arquitetos parceiros que dão apoio aos consumidores. 
 
A C&C tem exclusividade de venda com alguma marca? 
 
Nós temos vários produtos exclusivos. Alguns fornecedores dizem que nós somos a vitrine. Só 
depois de expor novidades em nossas lojas é que acabam indo para a concorrência. A Philips, 
por exemplo, quando resolveu entrar no segmento de iluminação decorativa, escolheu a C&C 
para lançar o produto. Também temos uma marca própria, que é a Casanova. No próximo 
mês, vamos lançar a marca Metropac para fixar os materiais mais brutos, os de construção. 
 
Para lançar essa nova marca vocês realizaram alguma pesquisa? 
 
Sim, pois o consumidor é quem manda. Sempre estamos fazendo pesquisas. O novo conceito 
de loja que estamos implementando, por exemplo, foi desenvolvido por meio de um 
levantamento. 
 
Fizemos uma pesquisa para saber o que os clientes imaginavam de uma loja de home center. 
Pesquisa é um assunto primordial para a C&C. Entender melhor o cliente permite sair na 
frente. 
 
Em sua opinião, qual o principal desafio do varejo de materiais de construção, 
reforma e decoração no Brasil? 
 
Consolidação é o principal desafio das redes pelo País. O segundo acho que é a cadeia de 
suprimentos. O nosso setor tem muito a evoluir nesta área. 
 
Qual o investimento em comunicação da rede em 2009? 
 
Não damos valores. Mas pesquisamos nossos concorrentes. Posso dizer que fomos um pouco 
acima do segundo lugar em relação aos investimentos em mídia. 
 
Como a C&C utiliza o canal de comunicação com os clientes? 



 
Não temos um jornal externo. Um canal importante de comunicação é o nosso site. Temos em 
nossa página, por exemplo,uma área com dicas sobre vários assuntos. Outra iniciativa de 
destaque que possuímos é a "Quarta-feira do Aposentado", em que oferecemos descontos a 
esse público. Inspirados nessa estratégia, também criamos a "Sexta da Mulher". Isso porque o 
público feminino é um dos clientes mais importantes da C&C. Mais da metade de nossas 
visitações são representadas pelas mulheres. E elas não estão somente na área de decoração, 
mas na parte de construção também. Inclusive, para focar o assunto mulher, vimos a 
necessidade de estruturar a diretoria do Cliente Feminino, que tem como objetivo principal 
oferecer um serviço personalizado e focado no público feminino. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 mar. 2010, p. 23.  


