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Estoque só avançará 5% com o FGTS na
construção
SÃO PAULO - Mesmo com R$ 300 milhões disponibilizados do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para o financiamento e compra de material de construção, a medida só dever...
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SÃO PAULO - Mesmo com R$ 300 milhões disponibilizados do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para o financiamento e compra de material de construção, a medida só deverá gerar
um aumento de até 5% nos estoques de redes do segmento.
O volume deverá ser usado nos próximos dois meses e animar pequenos e médios varejistas, localizados
em regiões mais periféricas: "Com materiais para estrutura [vigas e afins]", explicou Fernando de
Castro, presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).
Mesmo com o otimismo aparente, dados apurados pela Associação Nacional dos Comerciantes de
Material de Construção (Anamaco) apontam que nos últimos 12 meses, as vendas ao consumidor
tiveram um leve incremento de 0,5%. Já no acumulado dos últimos nove meses, o varejo amargou
queda de 2,5%.
Assim, com o cenário ainda desacelerado e visto pelos empresários, os maiores players do setor
receberam a notícia com otimismo. Para Christophe Auger, vice-presidente da Dicico, que contabiliza
56 lojas, como a medida do governo destina 42,5% do financiamento à Região Sudeste, a empresa será
beneficiada, pois tem grande parte de suas operações localizadas em São Paulo. "Temos seguido na
contramão do mercado. Crescemos 22% no primeiro semestre."
Apesar disso, Walter Core, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
(Abramat), aponta que o incremento no setor deverá ser de até 2,5% este ano, em relação a 2011 número revisado para baixo, já que no começo de 2012 a previsão era alta de 4,5%.
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