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A Rede Construir iniciou suas atividades no ano de 1997, no Estado de São Paulo, com o Sindicato do Comércio Varejista de 
Material de Construção da Grande São Paulo (Sincomavi). O objetivo era unificar o esforço de vários empresários do comércio 
varejista do setor de construção, para que pudessem fazer frente às grandes redes nacionais e internacionais que dominavam 
o segmento. A união tinha como foco o momento da compra de grandes volumes de materiais, para obter preços mais com-
petitivos.

A Rede chegou a Minas Gerais em 2006, mais especificamente na cidade de Januária, norte do estado. O objetivo dos 
empreendedores locais era justamente unir forças em busca de menores preços nas matérias-primas, além de se destacar 
com a troca de informações importantes sobre o setor.

Hoje, a Rede conta com mais de 280 associados, presentes em nove estados do país. Além de Minas Gerais, a associação 
conta com empresários do Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo e São 
Paulo.

Segundo o presidente da Rede 
Construir de Minhas Gerais, 
Anderson Garcia:

Ainda segundo o presidente, mesmo que o atual cenário econômico não corresponda ao desejo das empresas voltadas à 
construção civil, a união dos negócios associados à rede e as práticas difundidas por ela têm permitido que o nível de vendas 
se mantenha estável. Para ilustrar a importância da associação, é importante levar em conta que os associados faturam cerca 
de R$ 790 milhões por ano, demonstrando o grande alcance da Rede. 

Além disso, Garcia enfatizou que desde o início das atividades o número de associados mineiros só cresceu, com mais 
de 56 empreendedores pensando em conjunto sobre as melhores soluções de compras para os seus negócios. Eles estão 
espalhados tanto pela região Norte do estado como pela região da Zona da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte 
e Região Sul.

MAIOR PODER DE COMPRA
Rede Construir, de Minas Gerais, une empreendedores em busca de 
maior competitividade

/ Aprimoramento do poder de compra

A ideia inicial de um trabalho em rede é o maior poder de compra. 
No entanto, hoje isso vai além. Há benefícios mais importantes, 
como a troca de informações de mercado em momentos de crise.”

http://www.sincomavi.org.br/
http://www.sincomavi.org.br/
http://www.sincomavi.org.br/
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Para a consolidação da Rede Construir no Norte do estado de Minas Gerais, o acompanhamento do Sebrae foi primordial. 
O pontapé inicial se deu por meio de uma rodada da Central de Negócios, onde os empresários receberam orientações de 
como a união poderia ser benéfica para reduzir custos.

Os primeiros passos foram dados em 2009, quando os empreendedores começaram a trabalhar juntos. Sob a orientação do 
Sebrae, eles trocaram informações, aprimoraram as compras e fizeram os alinhamentos necessários. A partir disso, o grupo 
construiu bases sólidas para tocar a associação local de forma produtiva. Os empresários utilizam um Centro de Distribuição 
único, onde estocam o material necessário para suas lojas. O espaço de armazenamento permite compras para uso a longo 
prazo, o que diminui o custo de estocagem nas lojas. Assim, eles conseguem comprar em maior volume e a preços mais 
competitivos.

/ Sebrae e a Rede Construir Norte de Minas

Victor Mota Ferreira, consultor do Sebrae/MG que au-
xiliou no processo de consolidação da Rede, em en-
trevista concedida ao Sebrae Mercados, afirmou que 
a união começou em busca de melhores condições de 
negociação com os fornecedores de materiais, expan-
dindo-se para troca de experiências e informações. Tal 
movimento, segundo Victor, beneficiou os negócios de 
todos os envolvidos na associação.

Victor também enfatizou que a consultoria do Sebrae/
MG foi encerrada no ano de 2014 devido ao grande 
sucesso alcançado e à mudança de patamar de muitas 
micro e pequenas empresas, que alcançaram o status 
de médios empreendimentos com bases sólidas.
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/ Detalhes para participar do grupo

Segundo o presidente Garcia, para fazer parte do grupo de lojas associadas à Rede é necessário ter no mínimo dois anos de 
experiência no setor de materiais de construção; possuir uma loja de pelo menos 150m2; estar em dia com os cadastros junto 
aos órgãos reguladores (prefeitura, governo do estado, bombeiros etc) e estar livre de restrições financeiras junto a bancos 
ou instituições afins.

Ainda segundo o presidente e o consultor do Sebrae Victor Mota, os ganhos 
para as empresas foram significativos. Além de contar com uma melhor 
gestão dos seus próprios negócios devido às orientações transmitidas pelo 
Sebrae/MG, foi importante mostrar que a união de vários empreendedores 
em torno de um objetivo pode fazer a diferença na redução dos custos, 
com benefício a todos. Atualmente, a Rede Construir Norte de Minas conta 
com 15 empresas que se uniram em 2009 e estabeleceram diretrizes para 
crescer em tempos de crise para o setor. 

http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=rede_construir_amplia_carteira_de_associados_em_minas_gerais&id=156164

