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Varejista troca de agência de publicidade e vai investir R$ 12 milhões em campanhas de TV. 
 
Três coisas perturbam a vida familiar na hora de construir ou reformar a casa. A primeira é o 
orçamento; a segunda é o constrangimento de optar por produtos e marcas, sem ter 
conhecimento sobre eles. "Uma coisa é comprar uma geladeira ou um televisor. Outra, bem 
diferente, é escolher fios ou tubulações", diz Roberto Corazzin, diretor de marketing da varejista 
de material de construção, Dicico. 
 
Entre os meses de janeiro e fevereiro a empresa foi à campo e pesquisou o comportamento de 
homens e mulheres na hora de comprar esse tipo de material. A pesquisa acompanhou 45 
famílias paulistanas e descobriu que o terceiro momento dramático da compra de material de 
construção é um pouco mais prosaico. De acordo com o executivo, quando a compra envolve 
casais, a dificuldade é que eles cheguem a um consenso sobre o que vão comprar. "Eles querem 
uma coisa e elas, invariavelmente, querem outra. No final, o homem acaba cedendo, mas até 
chegar o final", diz. 
 
Quanto às opções de cada casal, Corazzin não tem mesmo muito o que fazer. Mas as pesquisas 
mostraram que para quem 'está em obras' não há aborrecimento maior do que ter de parar o 
serviço por falta de material. "Estamos relançando nossos serviços de entregas em 24 horas ou 
imediata, e vamos destacar essa facilidade como um importante diferencial da concorrência", diz. 
 
Quarta colocada no ranking das varejistas de material de construção, a Dicico está se 
movimentando e espera subir pelo menos uma posição até o final deste ano. A primeira 
providência foi contratar uma consultoria que a ajudasse em questões como lay-out de loja e 
logística de distribuição. Simultaneamente, a empresa mudou de agência de publicidade - 
dispensou os serviços da WVCA, especializada em comunicação do varejo de material de 
construção, e contratou a QG Propaganda. 
 
Só em marketing a Dicico planeja investir R$ 12 milhões e estréia sua nova campanha publicitária 
nesta semana com filme para TV e anúncio em jornal impresso. 
 
"Nossa estratégia de marketing vai além da propaganda, queremos transformar o ato de comprar 
material de construção numa coisa prazerosa e não necessariamente uma obrigação penosa", diz 
Corazzin. 
 
Em relação à nova campanha da rede - que tem atualmente 15 lojas no Estado de São Paulo -, o 
sócio e vice-presidente de planejamento e atendimento da QG Propaganda, Paulo Zoéga, diz que 
a comunicação vai abandonar o modelo tradicional do varejo, calcada no binômio preço x produto, 
para valorizar a marca da empresa. "Por isso criamos uma comunicação bem-humorada, com 
situações inusitadas", diz o publicitário. Segundo ele, cinco peças já foram criadas e ficam no ar 
até junho ou julho. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4.  
 


