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Redução do IPI e programas do governo
aceleraram construção no país, diz estudo
A avaliação é da Associação Nacional dos Comerciantes de Material
de Construção (Anamaco). Para Cláudio Conz, presidente da entidade,
a tendência de crescimento tem se confirmado e 2010 tem tudo para
ser o melhor ano da história para o setor da construção civil. A redução
do IPI foi um fator que influenciou fortemente a recuperação do setor
nos últimos 12 meses, em que o crescimento registrado foi de 6,5%.

PETRÓLEO

BP perfurará em águas profundas da Líbia,
mas governo quer garantias de segurança
A perfuração acontecerá no Mar Mediterrâneo. “A esta altura
nós não estamos suspendendo nada. Vamos iniciar a perfuração
em breve e alguns dos trabalhos serão realizados em águas profundas”,
disse o chefe da estatal líbia National Oil (NOC), Shokri Ghanem.
“Mas eles estão tomando precauções e o que aconteceu
no Golfo do México vai ser um processo de aprendizagem.”

Kate Davison-Greenpeace/Reuters

Companhias se voltam a
famílias com menor poder
aquisitivo, com produtos
e serviços especiais

Trinta e oito organizações —
entre elas Banco do Nordeste,
Santander, Camargo Corrêa
Cimentos, Cimpor, Eternit,
Gerdau, Holcim, Lafarge, Vo-
torantim Cimentos e Tigre — se
atentaram para o fato de que a
maior parte das reformas, no
Brasil, são feitas por consumi-
dores denominados “formi-
guinhas”. A partir da consta-
tação, reuniram-se e desen-
volveram o chamado Clube da
Reforma, que tem como obje-
tivo ajudar um milhão de fa-
mílias de baixo poder aquisiti-
vo a reformar suas moradias
nos próximos cinco anos.

De acordo com Valter Fri-
gieri Júnior, gerente de Des-
envolvimento de Mercado da
Associação Brasileira de Ci-
mento Portland (ABCP), ape-
nas 1% das mudanças em resi-
dências são feitas por cons-
trutoras. Uma pesquisa da
Anamaco/Latin Panel revela
que o país tem 56 milhões de
moradias e, a cada ano, apro-
ximadamente 25% delas são
reformadas.

Mas, por causa de entraves
como escassez de crédito vol-
tado a esse segmento e a oferta
de materiais de construção
sem qualidade, este número
não é ainda maior. E é este
quadro que o Clube da Reforma
espera ajudar a reverter.

Contato com o consumidor
Segundo Julie Gattaz, gerente
de marketing da Votorantim
Cimentos, a companhia já teve
oportunidade de fazer outras

ações como esta, mas nunca
obtiveram tanto sucesso, por-
que sempre faltava algum ator
imprescindível. “As organiza-
ções sociais são muito impor-
tantes nesse sentido porque
muitas vezes não temos infor-
mação da ponta, dos consumi-
dores”, afirma.

Julie acrescenta que o Clube
da Reforma vai possibilitar es-
clarecer a população acerca da
melhor forma de utilização
dos produtos. “Vamos motivar
as pessoas a comprar o cimen-
to de uma vez só, assim elas
ganham mais descontos. Infe-
lizmente, pelo poder aquisiti-
vo menor, elas compram aos
pouquinhos. E ao final da
compra, parte daquele produ-
to já está vencido.”

Para isso, os consumidores
precisam ter acesso a novos
formatos de microcrédito. E é
isso que o Santander pretende
ao integrar o Clube da Reforma.
“Os nossos parceiros vão poder
nos ajudar a definir qual tipo de
crédito é mais adequado e o que
fazer para reduzir a burocra-
cia”, diz Zoltan Geocze, repre-
sentante da instituição.

“Vai ser um grande aprendi-
zado, que pode resultar, inclu-
sive, no lançamento de novos
produtos”, acrescenta Julie. “A
gente vai se adequar local-
mente, porque nem sempre as
necessidades são as mesmas
em todas as regiões.”

Sobre as empresas concor-
rentes que também integram o
Clube, Julie diz que a Votoran-
tim Cimentos não se sente
ameaçada. “A informação será
igual para todos. O que vai fa-
zer a diferença é a forma com
que cada fabricante vai trans-
formá-la em soluções.” ■

“Nossos parceiros
vão poder nos
ajudar a definir
qual tipo de crédito
é mais adequado
e o que fazer para
reduzir a burocracia,
para que seja
algo duradouro

Zoltan Geocze,
gerente de microcrédito

do Santander

Antonio Milena

Clube vai reformar
1 milhão de moradias

O designer Marcelo
Rosenbaum conta que

estão em negociação a
participação de uma

fabricante de materiais
esportivos e de

uma siderúrgica

ESTADO DAS MORADIAS

77%
dos lares brasileiros
necessitam de algum
tipo de reforma ou construção
(classes D e E 82%, classe C
77% e classes A e B 71%),
de acordo com uma pesquisa
Tendências Latin Panel,
em 2008. 79% das
residências têm apenas um
banheiro e 70% possuem
no máximo dois dormitórios.

NOVAS RESIDÊNCIAS

1,5 milhão
é quanto o Brasil ganha
de novas casas por ano, de
acordo com uma pesquisa
realizada pela Anamaco,
no ano passado. Algo em torno
de 14 milhões de operações
de reformas e ampliação
são realizadas anualmente
no país. E 77% delas são
feitas por autogestão, ou seja,
pelos próprios moradores.

O QUE ELES PENSAM

69,7%
dos moradores que
pretendem reformar suas
casas disseram que sentiram
que gastaram mais do que
precisavam, segundo a Anamaco.
Entre os principais motivos,
estavam a compra equivocada
e a mudança de planos no
decorrer da obra. A habitação,
além de construída, foi
financiada pelo próprio morador.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 27.
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