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Nem só da guerra das cervejeiras, da telefonia, do varejo e das lojas de departamentos vive a 
publicidade brasileira. Outro segmento que começa a se destacar é o varejo de construção civil, 
com as maiores redes — C&C, Telhanorte , Leroy Merlin , Multicoisas e Dicico — disputando a 
atenção dos clientes em campanhas que ganham verbas cada vez mais volumosas.  
 
A concorrência, acirrada, deve elevar as contas de marketing do segmento este ano em até 30% 
em alguns casos, como na Leroy Merlin, que prevê despejar R$ 14 milhões em ações publicitárias, 
marketing e promoções em pontos-de-venda (PDV).  
 
De acordo com a Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamaco) , o 
faturamento do setor foi de R$ 33,5 bilhões no ano passado. Desse volume, 1,5% deve ter sido 
destinado à divulgação de produtos, ações em pontos-de-venda, promoções, marketing e 
campanhas de mídia — algo em torno de R$ 502,5 milhões.  
 
“Cerca de 96% do nosso mercado é formado de pequenas e médias empresas. Apenas os home 
centers podem dispor de pesadas verbas de mídia. A concorrência obriga os varejistas a 
mostrarem a cara e, muitas vezes, conseguem agir em parceria com a indústria de construção”, 
diz Cláudio Elias Conz, presidente da Anamaco — que representa as 105 mil lojas de material de 
construção instaladas no Brasil, das quais 24 mil no Estado de São Paulo.  
 
Segundo Conz, 80% dos investimentos de marketing no comércio de material de construção são 
direcionados ao PDV. Para ele, o ano de 2005 sinaliza bons negócios e deve seguir aquecido: A 
projeção do setor é de um crescimento de 6% no faturamento.  
 
Disputa acirrada 
Para reforçar a marca, a Dicico anuncia R$ 13,5 milhões em ações de marketing para o primeiro 
semestre deste ano — 20% mais que no mesmo período do ano passado. O valor não inclui 
anúncios semanais em jornais do Estado de São Paulo. Carlos Roberto Corazzin, diretor de 
marketing da rede, afirma que a Dicico avançou 40% no ano passado, alcançado um faturamento 
da ordem de R$ 275 milhões. A meta é repetir o percentual este ano. “Temos de fortalecer todas 
as frentes de atuação, inclusive na área de propaganda e marketing, para alcançarmos o 
crescimento do ano passado”, disse ele.  
 
A Leroy Merlin resolveu apostar em uma campanha para enaltecer o amor que as pessoas sentem 
por suas casas, ao som de Cauby Peixoto. Com veiculação nacional, a ação foi composta de 
filmes, anúncios, material de PDV e endomarketing. “Os comerciais implantam um novo conceito 
de comunicação no mercado de construção, em que o tradicional apresentador de ofertas sai de 
cena”, ressalta Carla Ramos, gerente de comunicação da Leroy. Para Jean François Grun, diretor 
de marketing da empresa, o novo posicionamento contribuirá para a consolidação da marca no 
Brasil. Hoje, o País representa apenas 1% dos negócios da companhia, com mais de 250 lojas no 
mundo.  
 
Apesar de ser reconhecida no ranking do varejo da construção com o primeiro lugar, a C&C Casa 
e Construção não revela se também tem esse destaque na mídia. Mauro Florio, diretor de 
marketing da C&C, afirma que a empresa investirá praticamente o mesmo valor em mídia e 
marketing aplicado no ano passado, mas o montante não foi revelado.  
 
A rede aposta em treinamento dos profissionais como diferencial. Hoje a empresa conta com 
3.700 funcionários, divididos pelas 34 lojas físicas da marca, fora as três virtuais (televendas/ 
Internet/ venda direta a construtoras).  
 



“Usamos a política de preços como nossa estratégia de marketing, além de aplicar boa parte da 
verba em treinamento profissional”, garante Florio. 
 
Com a previsão de ficar com uma campanha de mídia no ar durante todo o mês de abril, a 
Telhanorte investiu em cinco filmes, dois spots, peças para mídia impressa, tablóide, banners e 
material de apoio promocional para as lojas, segundo Fernando de Castro, diretor-geral da 
empresa.  
 
Pertencente ao Grupo Saint-Gobain , a Telhanorte possui mais de 2.750 pessoas trabalhando em 
suas dependências e 21 lojas, dentre as quais uma de televendas e duas especializadas em 
atender a profissionais da construção. 
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