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O varejo de materiais de construção dá sinais que terá uma forte expansão de vendas 
em 2005. As grandes empresas estão abrindo novas lojas, mas as perspectivas 
também são boas para as pequenas e médias. A Telhanorte , segunda maior rede do 
ramo, abrirá quatro unidades neste ano. Em fevereiro, a empresa inaugura a sua 
maior loja já construída, no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. Quase ao 
lado da loja da Telhanorte já existem unidades de suas duas maiores rivais: a líder no 
setor, C&C — Casa & Construção — e a terceira do ramo em número de lojas, Leroy 
Merlin . 
 
Atualmente, a Telhanorte conta com 20 unidades distribuídas no Estado de São Paulo. 
Para o lançamento, a empresa planeja realizar um evento simultâneo em todas as 
lojas da rede. A medida deve valorizar ainda mais a inauguração da sua “mega-loja”, 
em dimensões bem acima das demais unidades da rede. Fernando de Castro, diretor-
geral da empresa, diz que uma loja no modelo convencional representa um 
investimento de R$ 25 milhões. Segundo ele, a Telhanorte teve um bom desempenho 
em 2004. Sem revelar números, Fernando afirma que a meta da rede é continuar 
crescendo no ritmo do ano passado. Além da filial Morumbi, a rede deve lançar outras 
3 lojas até o final do ano. O diretor conta que a empresa estabeleceu a meta de lançar 
de 4 a 5 lojas por ano, como feito em 2004. 
 
Apesar do bom desempenho da Telhanorte, Castro avalia que o mercado de materiais 
de construção não foi bem em 2004. Ele acredita que 2005 será um ano melhor, uma 
vez que a economia do país dá sinais claros de recuperação. “O setor começou 2004 
muito mal, mas melhorou no segundo semestre. A melhora, contudo, foi insuficiente”. 
Castro diz que as lojas Telhanorte Pro, voltadas para arquitetos, engenheiros e demais 
profissionais da construção, tendem a ser menos onerosas do que as unidades 
voltadas ao consumidor final, como a que é construída no Morumbi. Inaugurada em 
novembro passado, a Telhanorte Pro Aricanduva possui apenas 2.100 m² de área de 
vendas.  
 
A C&C já possui a loja no Morumbi desde janeiro de 2000, quando adquiriu o espaço 
da extinta Madeirense. A loja é uma das principais unidades da rede, que conta com 
27 filiais no estado de São Paulo e já atua no Rio de Janeiro desde 2003. No ano 
passado, a C&C abriu a sexta loja no estado fluminense, em Niterói. Em 2005, a C&C 
tem prevista a inauguração de mais uma loja naquele estado, em seqüência à sua 
expansão.  
 
Já a Leroy Merlin do Morumbi ainda não completou um ano de existência. A loja foi 
inaugurada em abril do ano passado e tem aproximadamente 12 mil m². A rede conta 
com outras 10 unidades no País. No meio do ano, a empresa inaugura a loja em 
construção no Distrito Federal. 
 
Pequenas e médias 
Sérgio Del Nero, presidente da Rede Construir — maior central de compras de lojas de 
material para construção da América Latina — e dono de duas lojas do ramo, aguarda 
para este ano uma elevação de 25% no faturamento e de 7% no lucro das pequenas e 
médias empresas do segmento. “Estamos fazendo um forte trabalho com as 170 
associadas à Rede Construir para melhorar o mix e elevar as margens de lucro das 
lojas o máximo possível”. 



No ano passado, as pequenas e médias companhias associadas à Construir alcançaram 
um lucro líquido 5% maior e um volume de vendas 20% superior à 2003. Para Del 
Nero, o alto valor dos impostos e carga tributária geral é o maior entrave para um 
maior faturamento no setor.  
 
“As lojas que lucram mais de R$ 3 mil saem do Simples e muitas vezes não suportam 
os altos custos do pagamento dos funcionários somados aos impostos. Uma maneira 
de competir com os grandes tem sido o modelo associativo, que garante compras em 
grandes volumes a preços reduzidos”.  
 
No início de 2005, Del Nero diz que as lojas de material para construção repassaram 
ao consumidor final um reajuste de 8% a 12%. “Só houve retração no preço do 
cimento, que caiu, em média, 15%”, complementa. 
 
Anamaco 
Em 2004, o setor varejista de material de construção alcançou um crescimento de 3% 
em relação a 2003, com faturamento em torno de R$ 33,5 bilhões, segundo a 
Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). Para este 
ano, o presidente executivo da entidade, Cláudio Conz, acredita em um incremento de, 
pelo menos, 6% sobre o ano passado.  
 
“O setor deve criar demanda e registrar aumento das vendas do próximo ano. Fatores 
como chuvas de verão, manutenção geral dos imóveis, número de casamentos 
semelhantes ao número de divórcios, que exigem moradias, um ano com menos 
feriados e sem grandes eventos, como eleições e Olimpíada, devem exercer uma forte 
pressão na elevação das compras”. Antes de encerrar 2004, a Anamaco previa uma 
projeção mais otimista para o ano, entre 4% e 6% de incremento. Com a expansão de 
3%, o setor não recuperou as perdas de 2003, que foram de 4% em relação a 2002.  
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