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A Dicico, varejista de material de construção civil, inaugura hoje sua terceira nova loja este 
ano, no município de Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Ela faz parte de seu 
processo de expansão de sete novas unidades em 2006, o que vai elevar sua rede para 20 
lojas. No total, estão sendo investidos R$ 35 milhões nas lojas, valor que deverá ser revertido 
no aumento do faturamento superior a 50%: de R$ 290 milhões em 2005, para R$ 440 
milhões este ano, estima o diretor de marketing da Dicico, Carlos Roberto Corazzin.  
 
A loja de Suzano demandou investimentos de R$ 6 milhões, entre construção, compra de 
equipamentos e ações de marketing. Para julho já está programada a abertura de mais uma 
unidade, na Praia Grande (litoral sul paulista). "É um plano de expansão bastante grande. Em 
2008 pretendemos estar com cerca de 50 lojas."  
 
O investimento no aumento de sua capilaridade faz parte da estratégia da empresa de estar 
cada vez mais próximo do consumidor e, assim, fazer frente à expansão de grandes redes.  
 
A decisão se baseia em estudo realizado pela Associação Nacional dos Comerciantes de 
Material de Construção (Anamaco) que mostra que apenas 10% das vendas do setor varejista 
de construção civil são realizadas por home centers. Os outros 90% são comercializados por 
lojas de bairro. "Cada vez que eu me aproximo mais do meu cliente vou poder pegar um pouco 
desse público", afirma Corazzin.  
 
A escolha da região de Suzano também se baseou em estudos realizados para analisar o 
potencial de consumo e os concorrentes existentes. De acordo com dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), a população local é de 1,4 milhão de habitantes, com 
cerca de 350 mil domicílios e uma renda per capita mensal superior a R$ 1 mil. A expectativa 
da Dicico é receber na loja de 3,5 mil m² cerca de 45 mil consumidores por mês.  
 
Incentivos à expansão  
 
A rede - que nasceu em 1918 e durante 81 anos (até 1999) possuía apenas duas unidades - , 
começou a crescer a partir de 2000. Até o final do ano passado foram mais 11 lojas. 
"Acreditamos muito que o setor vá crescer a partir da ação do governo federal de intensificar 
as possibilidades de financiamentos para a casa própria e também para material de construção 
pelos bancos federais (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil)", diz o diretor de 
marketing.  
 
A redução do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), autorizada pelo governo federal, e 
de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo Governo do Estado de São 
Paulo, no ano passado, também fazem a Dicico a apostar no crescimento. "Todas essas 
medidas levaram a um ciclo positivo que veio ao encontro de nossas aspirações", acrescenta o 
executivo.  
 
A demanda do setor que, segundo ele, há anos estava reprimida já começa a dar sinais de 
melhora. "Estamos batendo recorde de vendas mês a mês." No mês de abril, as vendas (em 
mesmas lojas) foram 15% superiores em relação ao mesmo mês do ano passado.  
 
Entrega rápida  
 
A principal arma da Dicico para fazer frente à concorrência é o prazo de entrega. A rede 
promete um prazo de 24 horas para a Grande São Paulo e 48 horas para o interior e litoral do 
Estado. No entanto, mais de 97% das entregas são realizadas em 24 horas. Mas, as facilidades 
de pagamento e os preços também ajudam na disputa pelo cliente.  
 
Semanalmente, a Dicico realiza pesquisa de preço dos seus mil itens mais vendidos em cinco 
de seus maiores concorrentes: a Leroy Merlin, Telha Norte, Casa & Construção, Center Líder e 



Center Castilho. Se algum deles estiver com preços mais baratos, a Dicico promete baixar o 
preço.  
 
Em relação aos planos de financiamento, a empresa parcela em até 24 vezes com juros de 
1,99% ao mês, aceita todos os cartões de crédito (parcelando em até 10 vezes sem juros) e 
oferece crédito ao consumidor por meio do banco Panamericano, parcelando em 12 vezes com 
juros.  
 
Leia mais 
 
Marca é a quarta maior 
Valéria Serpa Leite 
 
A Dicico é a quarta maior loja de material de construção, segundo pesquisa anual realizada 
pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). Para chegar 
ao ranking das maiores varejistas, que está em sua sétima edição, a Anamaco consultou 294 
indústrias, que apontaram os seus maiores compradores, uma vez que as redes varejistas não 
enviam seus dados de desempenho financeiro à entidade.  
 
O primeiro lugar da lista é ocupado pela Casa & Construção (C&C), seguida pela Telhanorte e 
pela Leroy Merlin. A líder C&C faz parte do mesmo conglomerado financeiro que a Alfa Seguros 
e o Banco Alfa e nasceu em 2000 com a fusão entre a Madeirense e a Conibra.  
 
Abaixo da Dicico, da quinta à décima colocação, aparecem a Center Líder Aricanduva, seguida 
pela Casa Show (RJ), Center Castilho, Cassol (SC), Balaroti (PR) e Casa da Água.  
 
O Brasil tem hoje mais de 105 mil lojas de materiais de construção e o número de indústrias 
desse setor excede 80 empresas - sem contabilizar aquelas de pequeno porte. Cerca de 70% 
da produção é comercializada no varejo e apenas 30% para construtoras e incorporadoras.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


