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Investimentos em marketing e logística da Dicico renderam à rede varejista de 
material de construção faturamento 40% maior no ano passado, alcançando a casa 
dos R$ 275 milhões. Carlos Corazzin, diretor comercial e de marketing da rede, diz que 
a abertura de 4 lojas em 2004 também contribuiu para a elevação da receita. Em 
2003, a companhia inaugurou uma loja. “Neste ano vamos continuar com a expansão 
e abriremos 4 novas lojas na Grande São Paulo”. 
 
Como as estratégias do ano passado deram certo, o executivo garante que neste ano 
seguirá com os mesmos passos. Inicialmente, a área de marketing receberá a mesma 
verba de R$ 10 milhões investida no setor em 2004. Em relação a 2003, o montante 
foi três vezes maior.  
 
No início do ano passado, quando o diretor assumiu o cargo, uma de suas primeiras 
iniciativas foi investir fortemente em tecnologia de informação e fazer com que o 
Centro de Distribuição (CD) da Dicico funcionasse 24 horas por dia. “Tivemos que fazer 
três turnos e contratar o que hoje representa um terço da equipe”, diz.  
 
Em 2003, o Centro de Distribuição da Dicico foi reinaugurado no bairro do Ipiranga, há 
dois quilômetros da matriz da rede, na capital paulista, com capacidade de 
armazenamento três vezes maior que o anterior. O depósito tem 21 mil m² de área de 
armazenagem, 21 docas e mais 2 mil m² de área de centralização de entregas (cross-
docking), onde todo o recebimento de mercadorias é feito por rádio-freqüência. 
Segundo Corazzin, desde que foi aberto o novo CD, os fabricantes que abastecem a 
empresa passaram a fazer a entrega de uma única vez, transferindo para a companhia 
a responsabilidade de distribuir as mercadorias entre as lojas. “A Dicico economiza 
tempo e dinheiro, pois o  fabricante faz a entrega com maior rapidez e o valor do frete 
é reduzido. A reposição é automática”. 
 
Tecnologia 
Em média, o número de fornecedores da Dicico aumenta 10% ao ano. Hoje, com 500 
parceiros e um mix de 40 mil produtos, a companhia conseguiu reduzir as despesas 
em 50% com a aquisição de um software. “O programa agiliza a tomada de decisões e 
reduz a ruptura de produtos nas lojas. Ele organiza o sistema de contas a receber e 
pagar”. Desenvolvido pela ACNielsen , o Spaceman gerencia espaços nas lojas e 
gôndolas para determinar a quantidade de itens expostos na área de vendas, segundo 
a freqüência de reposição e velocidade da demanda. Com o sistema, instalado em 
2004, as vendas cresceram em 25%. 
 
Em junho do ano passado, ainda na área de tecnologia, a Dicico passou a ampliar o 
programa de ECR (Efficient Consumer Response), iniciado em 2003 com oito 
fornecedores que abastecem a empresa com as 42 principais marcas do segmento e 
representam 85% de sua venda. “Trata-se de um gerenciamento de categorias em 
conjunto com os fornecedores, que evita a falta de produtos nas lojas”, explica. Com a 
adoção do ECR, o executivo ressalta que o índice de ruptura nas principais categorias 
diminuiu para zero, os níveis de estoque foram reduzidos em 50% e as vendas 
aumentaram 35%.  
 
Para diminuir gastos com a comunicação entre a sua matriz e CD, a Dicico conectou os 
dois prédios através de um sistema de tecnologia sem fio Wi-Fi, gerando uma 
economia de R$ 18 mil ao ano. Depois disso, todas as redes também foram 



interligadas ao CD. “Enquanto o cliente escolhe os itens, o funcionário pode verificar a 
posição do estoque. Antes o vendedor tinha de ir a um terminal e verificar a 
disponibilidade da mercadoria”. Para o executivo, além de agilizar o processo de 
venda, as ferramentas tecnológicas ajudam a melhorar o nível do atendimento. 
 
Competição 
O principal apelo da Dicico é oferecer preços baixos e cobrir a oferta dos concorrentes. 
Para tornar a estratégia viável, Corazzin diz que a negociação com fornecedores é 
fundamental. “Compramos sempre em volumes grandes, o que nos proporciona 
descontos variados”, observa.  
 
De acordo com o executivo, as grandes redes ganham cada vez mais o mercado das 
pequenas lojas porque têm um capital de giro maior. “Isso as possibilita oferecer 
planos especiais de pagamento, como parcelamento em 10 vezes sem juros. A 
empresa menor não consegue praticar esse tipo de promoção por não ter capital de 
giro suficiente para isso ”, explica.  
 
Alguns fatores, como o reajuste de produtos por causa da alta do aço em 2004, são 
repassados para todo o setor, de acordo com o executivo. “Tivemos de reajustar entre 
8% e 10% o preço de alguns produtos por causa do reajuste dos fornecedores. Nessa 
negociação, a vantagem de uma grande empresa é que ela pode tentar segura r o 
repasse com estoques altos. Por outro lado, as companhias de grande porte correm 
risco e gastam com estoques altos. Por isso tem de haver uma detalhada pesquisa de 
quanta mercadoria será comprada”.  
 
Rede 
Hoje a Dicico conta com 11 lojas espalhadas pela capital, interior e litoral Sul do 
Estado de São Paulo. Segundo Corazzin, além das quatro lojas que serão abertas este 
ano, talvez o CD do Ipiranga tenha de ser ampliado. “Ainda não estamos operando 
com 100% de nossa capacidade, mas já pensamos na amplia ção por causa das novas 
lojas.”  
 
Para a inauguração de uma filial como a de Interlagos, com 3 mil m², aberta em 
outubro do ano passado, o investimento gira em torno de R$ 5 milhões, sendo R$ 1 
milhão para ações de marketing. Em média, são gerados 600 empregos diretos e 
indiretos a cada inauguração. Cada loja emprega cerca de 200 funcionários a salários 
de R$ 500 a R$ 1.800 (com comissão).  
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