Indústria de materiais pode crescer até 8% em 2021, indica a
ABRAMAT
Associação revisa expectativa de crescimento no ano, dobrando a projeção feita no início de
2021
São Paulo, 08 de julho de 2021 – A ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais
de Construção) divulga nesta quinta-feira, 08, a nova edição da pesquisa do Índice, produzida
pelo FGV-IBRE, com os dados projetados do faturamento da indústria de materiais de
construção em junho. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a pesquisa aponta
para uma alta de 13,1% no faturamento deflacionado do setor. A partir dos resultados do
primeiro semestre deste ano e expectativas para os próximos meses, a ABRAMAT revisou sua
projeção feita em janeiro de 4% para o ano de 2021, indicando agora uma estimativa de
crescimento de 8%.

A pesquisa do índice de junho aponta queda de 0,7% no faturamento deflacionado do setor
em relação a maio. No acumulado do ano, o crescimento registrado pela indústria de
materiais de construção é de 24,4% em relação ao mesmo período de 2020. A desaceleração
dos resultados apresentados já era esperada e a revisão da estimativa de crescimento para
2021 foi fundamentada na metodologia adotada pelo FGV-IBRE na elaboração do indicador.
“Revisamos a projeção de crescimento do setor no ano após o fechamento dos resultados do
primeiro semestre. A partir da metodologia utilizada pela FGV-IBRE, a nova previsão é de um
número extremamente positivo, ainda mais se considerarmos todo o contexto atual e o
conturbado ano de 2020, que para nosso setor foi de superação. Seguimos cautelosos,
conscientes dos obstáculos à frente e das muitas externalidades envolvidas, atuando de
maneira proativa e propositiva. Temos muito a avançar nas reformas estruturantes, na
retomada do investimento em infraestrutura, geração de empregos e melhoria do ambiente
de negócios. Todos esses pontos são importantes para a manutenção do crescimento
sustentável da indústria de materiais de construção”, ponderou Rodrigo Navarro, presidente
da ABRAMAT.

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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