ABRAMAT - Indústria tem primeiro aumento em quatro meses e
deve superar projeção positiva no acumulado
São Paulo, xx de novembro de 2021 – A ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de
Materiais de Construção) divulga a nova edição de sua pesquisa Índice, elaborada pela FGV
com dados do IBGE sobre o faturamento das indústrias de materiais de construção. A
pesquisa indica que no acumulado do ano, entre janeiro e novembro, o resultado continua
positivo, com 9,9%. Neste mês de novembro, o faturamento da indústria de materiais
registrou alta de 1,5% em relação ao mês de outubro, o que representa o primeiro aumento
em quatro meses.
Em novembro, segundo o estudo, o faturamento deflacionado dos materiais básicos caiu
7,0% e os materiais de acabamento tiveram redução de 11,9% em relação ao mesmo período
do ano passado. Porém, no acumulado dos últimos 12 meses o faturamento da indústria de
materiais avançou 10,7%.
Segundo Rodrigo Navarro, presidente da ABRAMAT, o resultado do setor em novembro
mostra que há espaço para crescimento apesar das externalidades. “A indústria de materiais
de construção chega ao final de 2021 com viés de alta, com resultado superior ao que havia
sido projetado no início do ano. Somando o resultado que estamos construindo esse ano ao
de 2020, é possível afirmar que o setor trafega por esse momento de muitas externalidades
com relativo sucesso, nos dando motivos para ao mesmo tempo estarmos otimistas, ainda
que de forma moderada, mas cautelosos e atentos aos movimentos que podem influenciar o
setor no futuro”, explica o executivo.
Sobre a ABRAMAT
Desde sua fundação, em abril de 2004, a ABRAMAT acompanha e contribui para o
crescimento da Construção Civil no país, atuando como interlocutora do setor junto ao
Governo e demais agentes da cadeia produtiva. A entidade conta atualmente com
aproximadamente 400 unidades fabris de 50 empresas associadas, situadas em todas as
regiões do país, que são líderes na produção de materiais de construção em diversos
segmentos do setor. Entre os pilares de atuação da entidade estão a conformidade técnica e
fiscal na produção e comercialização dos materiais, a competitividade e sustentabilidade da
indústria, e a capacitação da mão-de-obra da construção. Para a elaboração de seus relatórios
são utilizados dados oficiais disponíveis, pesquisas com associados, análise interna da equipe
e metodologia FGV desenvolvida com exclusividade para a ABRAMAT.
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