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Em busca de margem
Com forte presença francesa, as redes de varejo da construção testam o sistema
de franquias e investem em marcas próprias para ampliar a rentabilidade

s.

Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

QG Propaganda, DM9DDB e 141
SohoSquare são as agências que hoje
colocam no ar algumas das principais
campanhas do setor de material de
construção. A primeira administra a
verba da Dicico, avaliada esse ano em
R$ 28 milhões, valor 20% maior com
relação a 2010. A próxima investida da
marca acontece em outubro, período
que representa 30% do faturamento
da Dicico no ano, com uma campanha
de rejuvenescimento da marca.
“Esse é um momento estratégico, no
qual as pessoas já consideram o Fundo
de Garantia e a restituição do Imposto
de Renda, por exemplo, para fazer
reparos e deixar as suas residências
preparadas para as festas de fim de
ano”, diz Bartira Gavazzi, gerente
geral de marketing da Dicico. Voltada
especialmente para as mulheres
das classes C e B, a campanha inclui
material nos pontos de venda e
tabloides de ofertas na mídia impressa.
O principal projeto de
comunicação da Telhanorte, cuja
agência é a DM9DDB, está ligado ao
patrocínio do quadro Lar Doce Lar,
do programa Caldeirão do Huck.
O objetivo da ação é sedimentar
a imagem da marca junto aos
consumidores. A 141 Soho Square
assina a atual campanha da C&C.
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Resultado da fusão de quatro outras redes, a Casa & Construção, do Grupo Alfa, prevê crescimento do mercado de 6% neste ano
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rivalidade com a França dá um nó na
Os donos da Poliforte, Filemon Mar- cenário que deve se repetir em 2011. As
garganta de todo brasileiro apaixona- ques Pereira Filho e Olívio Guerrero, tam- unidades populares também devem se
do por futebol. De 1992 para cá, foram bém estão otimistas. Esperam triplicar as manter em alta devido ao programa do
dois empates e três tropeços da seleção vendas de produtos para acabamento, governo federal Minha Casa, Minha Vida.
canarinho, o mais doloroso na final da projeção embalada pelos resultados da
“O setor como um todo deve crescer
Copa do Mundo de 1998. O maior algoz indústria da construção civil e do setor de entre 5% e 6%”, estima Jorge Gonçalves
da história do futebol verde-amarelo in- imóveis, que seguem em ritmo acelerado. Filho, diretor-geral da Casa & Construvade também outros campos brasileiros.
O mercado imobiliário mostra recupe- ção, empresa resultado da fusão de MaOs franceses lideram hoje o ranking nacio- ração mesmo diante das aflições provoca- deirense, Conibra, Uemura Home Center
nal do varejo de materiais de construção, das pela crise financeira mundial inicia- e Castorama, hoje parte do Grupo Alfa,
com as redes Leroy Merlin e Telhanorte, da em 2008. O mercado fora de São Pau- do banqueiro Aloysio Faria.
esta controlada pelo grupo Saint-Gobain. lo, contudo, é que o tem puxado o vareA Booz Allen Hamilton calcula que 77%
O jogo é disputado, mas os brasileiros jo. E mesmo no mercado paulistano os das moradias são hoje construídas em reacabam de dar um olé nos Bleus. A Dicico, dados recentes já sinalizam uma virada, gime de autogestão no Brasil. Enquanto
ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-09-20 17:00:36 EDT. DownloadPDF.
por exemplo, transformou a Poliforte, loja puxada pelo retorno dos bancos ao cré- a aquisição dos materiais de construção
de Vinhedo (SP), na primeira franquia de dito imobiliário.
pelas construtoras representa 23% dos
material de construção do País. “Das 138
Em 2010, a classe média puxou o se- produtos vendidos pelo varejo. E o futumil lojas de material de construção exis- tor, para construções e também reformas, ro parece promissor: o déficit habitaciotentes hoje, só 20% pertencem às grannal brasileiro, segundo o IBGE, ainda é
des redes. Há um mercado potencial da
de 5,6 milhões de moradias.
ordem de cem mil lojas independentes.
E essas lojas já perceberam que não conMarcas próprias
seguirão sobreviver isoladamente”, avalia
De acordo com a Associação Nacional
Jorge Letra, copresidente da Dicico, que
dos Comerciantes de Material de Construtem cerca de 2% de market share.
ção, o setor movimentou cerca de R$ 49,08
A empresa investe ainda em unidades
bilhões em 2010. Concentrados principalvoltadas para a venda de produtos desconmente na região Sudeste (49%), os estatinuados. Já existe uma em São Paulo e a
belecimentos de pequeno e médio porte
expectativa é inaugurar outras quatro em
vendem material básico, enquanto os hobreve. Segundo Letra, a expansão da reme centers integram produtos para decode acontecerá conforme a capacidade da
ração, jardinagem, utilidades domésticas
Dicico de manter a logística de distribuie bricolagem, ou seja, os de maior valor
ção bem azeitada. Localizado em Guaruagregado. “Esse conceito chegou com os
lhos, o centro de distribuição da varejista
franceses e cresceu na esteira dos hiperarmazena hoje mais de 37 mil itens em 40
mercados, modelo de atuação consagramil metros quadrados de área construída.
do na Europa”, diz Ricardo Scaroni, espeCom 55 lojas em São Paulo, a previcialista em varejo e professor da ESPM.
são é o faturamento da Dicico passar de
Para ganhar a rentabilidade, a C&C
R$ 800 milhões em 2010 para R$ 1 bilhão
aposta em marcas próprias, uma novidaem 2011. “As franquias devem alavancar Marco Gala, da Leroy Merlin: mais três
de para o setor: já lançou Casanova, Calojas em 2011 e outras quatro em 2012
o crescimento”, avalia Letra.
sanova Design e Casanova Premiun, além
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de Metropac. Seu centro de distribuição
possui 45 mil metros quadrados e mais de
45 mil itens estocados. Diariamente, são
realizadas mais de duas mil entregas. A
rede, hoje com 42 lojas, acaba de investir
R$ 25 milhões para abrir uma loja na cidade de Serra (ES), primeira unidade da
rede fora do eixo RJ-SP. O próximo destino deve ser Brasília e o maior player do
setor com capital 100% nacional não descarta as aquisições. “É questão de tempo para que as fusões voltem a ocorrer”,
prevê Scaroni.
Os franceses da Saint-Gobain Distribuição Brasil também têm suas cartas nas
mangas. “Seguimos a dinâmica do varejo e estamos em permanente estudo do
mercado”, diz Marcelo Roffe, responsável pela gestão das bandeiras Telhanorte, Pro Telhanorte e Telhanorte Conceito.
Presente em São Paulo, Minas e Paraná, a
primeira oferece mais de 45 mil itens em
suas 35 lojas, além de consultoria com arquitetos. “Esse tipo de serviço tem sido
cada vez mais ofertado pelo varejo para
atrair consumidores e a própria indústria”,
comenta Scaroni. Já a Pro Telhanorte é
voltada para materiais básicos, enquanto a Telhanorte Conceito funciona como
showroomdas marcas premium.
A líder Leroy Merlin, há 13 anos no País,
dá continuidade ao investimento de R$ 1
bilhão para chegar até 2015 com 40 lojas,
o dobro do volume atual. “Vamos inaugurar mais três lojas ainda em 2011, além
de outras quatro em 2012”, diz Marco Gala, diretor de marketing da Leroy Brasil. A
expectativa é ampliar a presença nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A Leroy também entrou nas marcas próprias.
por meio da tinta Luxens.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 22, 19 set. 2011.

