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CONSUMO POPULAR

PAULO VIEIRA LIMA

Novo consumidor faz o sucesso de
vendas de material de construção
Comércio popular de produtos
para construir e reformar
tem vocação para o crescimento

Já não é mais encarado como fe-
nômeno o fato de os grupos com
menor renda serem reconhecidos
como alavanca de bons negócios.
O fato é que em áreas como a dos
material de construção esta
constatação é, antes de tudo, um
componente para impulsionar
projetos de expansão. É o que
acontece com a Dicico, empresa
que tem presença forte na perife-
ria da cidade de São Paulo e tam-

bém avança para o interior do es-
tado. Sua atuação chega próximo
das fronteiras com Minas Gerais,
Paraná e Rio de Janeiro.

Cláudio Fortuna, diretor de
marketing da rede, estima que ao
final deste ano a empresa tenha
quase 50 pontos de vendas e per-
manecerá atenta às chances de
conseguir espaços para a instala-
ção de lojas. Só na unidade Gua-
rapiranga, na zona sul paulistana,
foram investidos R$ 2 milhões.

O faturamento previsto para
a rede beira a R$ 900 milhões e
o trunfo para conseguir este re-

sultado, revela Fortuna, é man-
ter a crença no poder de com-
pra da classe C.

Além disso, vale ter os forne-
cedores como parceiros, de
quem se compra em larga escala
e com quem é possível discutir
preço e qualidade. A diferença é
repassada ao consumidor, co-
menta o executivo. Em tempo
de férias e reformas das resi-
dências a demanda, segundo
ele, continuará crescendo e
aquecida pela liberação dos re-
cursos do décimo terceiro salá-
rio no fechamento do ano. ■

EXPRESSAS

...CLÁUDIO FORTUNA

Diretor de marketing da Dicico

TRÊS PERGUNTAS A...

Definida a eleição presidencial,
fica a expectativa de como ficará
o setor de material de construção.
Ele reflete o momento da economia.

Há mudanças no quadro
político nacional. O que
deve alterar em seu setor?
Há algum receio de aperto
na área de financiamentos?
Felizmente não mudará nada.
Trabalhamos observando
o cenário legislativo/tributário
e acreditamos na permanência
de políticas que preservem

o desenvolvimento. Não há
possibilidade de retrocesso.

O foco da Dicico é o público
da chamada base da pirâmide
social e que hoje tem como
característica um maior
poder de compra. O que
a empresa faz para atender
à demanda aquecida?
Há algum tempo a demanda já
é alta. Apostamos em parcerias
com fornecedores e em altos
estoques. Nossos parceiros nos
asseguram um a boa condição

para responder à procura em
qualquer de nossas lojas.

Os fornecedores nacionais
dão conta de atender
ou a empresa recorre
à importação?
Acaba de retornar da China
um grupo de dirigentes da Dicico.
Já pré-negociamos contêineres
e vamos trazer o que há
de melhor em porcelanato
de grande formato, blocos
de vidro e produtos da linha
casa e decoração...

Mercado de material de construção tende a crescer puxado pelo período de reformas para a entrada do ano novo

“Transformamos
os fornecedores
em parceiros.
Preço bom
e qualidade
são repassados
ao cliente

Internet, forte aliada dos
corretores de imóveis

Marcelo Giudice, diretor comercial
do Imovelweb, é o convidado
da Rede Secovi de São Paulo
para falar sobre “Como Fechar
Negócios pela Internet”.
Será na manhã desta quarta-feira
(rua Dr. Bacelar 1043– Vila
Clementino). O Secovi, que
representa as empresas
de compra e venda de imóveis,
incentiva esta modalidade de
negócios como forma de conquistar
clientes, reduzir custos e eliminar
a poluição visual provocada
pelo uso desordenado de placas
anunciando vendas e locações.

AdeS, de site novo,
interativo, também
estará no Facebook

Na onda da inclusão digital,
a AdeS coloca no ar hoje o seu
novo site com ações desenvolvidas
pela Ogilvy. Além de receitas,
o público tem recursos para
brincadeiras como fazer um vídeo
clip ou criar músicas.“Nossos
consumidores buscam ferramentas
e conteúdos que atendam ao estilo
de vida mais descontraído, com
informações de benefícios à saúde
e maneiras leves de curtir o
dia-a-dia”, explica a gerente
de marketing de AdeS, Joana
Fleury. A empresa também
estará no Facebook.

Zaeli aposta no
panetone para ampliar
as vendas no Natal

Paranaense Zaeli, produtora
de 180 milhões de quilos de
alimentos por ano, anuncia a
intenção de “turbinar” as vendas
neste Natal. Uma das bases
deste otimismo é o panetone
que, de acordo com a empresa,
é produzido com tecnologia de
última geração e massa elaborada
com receita que segue a tradição
italiana. Em 2009, ela vendeu
80 mil panetones e este ano
a expectativa é crescer 20%
em relação ao período anterior.
A Zaeli tem aproximados
40 mil pontos de vendas.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 36.
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