
ACOMAC E ANAMACO INFORMAM
Vendas ficam estáveis no primeiro bimestre do ano

ACOMAC EM MOVIMENTO
Parcerias trazem resultado 

para lojista associado 

As vendas no varejo de material de construção no primeiro 
bimestre de 2017 tiveram desempenho similar ao registrado 
pelo setor no mesmo período do ano passado. “Na média, 
estamos 1% acima do mesmo período de 2016”, explica o 
presidente da Anamaco, Cláudio Conz.

De agosto de 2016 a fevereiro de 2017, o varejo de material 
de construção apresenta desempenho positivo de 4%, 
comparado ao mesmo período do ano anterior. No mês de 
fevereiro, no entanto, o setor registrou queda de 3% sobre 
fevereiro de 2016. Já na relação fevereiro de 2017 sobre 
janeiro de 2017, a retração foi de 7%.

“Início do ano é um período tradicionalmente fraco para o 
nosso setor. O ano realmente só começa depois do Carnaval, 
até porque as pessoas têm outros gastos extras para se 
preocuparem nos primeiros meses do ano: IPVA, IPTU, 
matrículas escolares. Por conta disso, as pessoas acabam 
adiando as obras e reformas, porque elas exigem um 
planejamento maior no controle  de gastos”, completa Conz.

Segundo ele, o setor deve ter um desempenho positivo de 
3% no primeiro semestre de 2017. “Diversas medidas foram 
anunciadas até agora e devem influenciar nosso setor mais 
cedo mais tarde. O Cartão Reforma é uma delas. Os bancos 
também estão trabalhando para oferecer juros menores aos 
clientes interessados em programas de financiamento para 
reforma e construção e o saque das contas inativas do FGTS 
também deve ajudar as famílias a transformarem aquela 
reforma que estava apenas nos planos em realidade”, 
analisa o presidente da Anamaco.

CONHEÇA AS EMPRESAS QUE RENOVARAM NOSSA PARCERIA PARA 2017

As parcerias que a Acomac Jundiaí busca ao 
longo do ano é para oferecer ao lojista associado 
vantagens e benefícios que possam ajudar o dia 
a dia, diminuindo os custos, por exemplo. 

A Brama Materiais de Construção aproveitou 
recentemente os benefícios oferecidos junto a 
Mercedes e adquiriu um caminhão com 
desconto em função da parceria. Na foto o 
momento de assinatura do contrato.
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