
 

  
ABRAMAT: Setor de Indústria de Materiais de Construção vê dezembro de 2022 regular 

Para janeiro a pesquisa de opinião do setor aponta leve aumento na expectativa positiva 

 

São Paulo, 23 de dezembro de 2023 – A ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais 

de Construção) divulga nessa sexta-feira, 23, a nova edição do Termômetro da Indústria de Materiais 

de Construção. A pesquisa de opinião realizada com as lideranças do setor indica que as empresas 

associadas acreditam no desempenho regular em dezembro. Para 65% dos associados da ABRAMAT, o 

mês apresentará resultado regular e para 13% o período tende a ser bom. 

Já para janeiro de 2023 a expectativa é que o otimismo tenha leve crescimento, com 30% das empresas 

associadas estimando resultado bom. A pesquisa também apresenta os dados consolidados de 

novembro de 2022, indicando que o mês também foi de resultado regular no setor. Para 61% dos 

associados, novembro trouxe resultados regulares ante 13% considerando bom desempenho. Já 17% 

consideraram ruim. 

O Termômetro da ABRAMAT também traz informações sobre o nível de utilização da capacidade 

instalada da indústria de materiais. Em dezembro de 2022, a utilização da capacidade industrial foi de 

71%, na média das empresas associadas, 3 pontos percentuais abaixo em relação a dezembro de 2021, 

e apresentando 5 pontos percentuais a menos do que em novembro de 2022. 

As pretensões de investimento em dezembro de 2022 apresentam queda, com redução de 7 pontos 

percentuais em relação ao mês anterior, refletindo cautela em relação às expectativas sobre a retomada 

dos investimentos projetados, com 65% das indústrias de materiais indicando que devem seguir os 

investimentos nos próximos 12 meses. Em dezembro do ano passado este indicador era de 83%. 

“Os dados da nossa pesquisa retratam uma mudança na expectativa de nossos associados. Na edição 

anterior havia um otimismo moderado para dezembro, o que não se concretizou, seja pelas indefinições 

no campo político, seja por várias externalidades, como taxa de juros alta, inflação persistente e 

questões macroeconômicas globais ainda no radar”, explica 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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