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Grupo Precon dribla desaceleração do ano e prevê
expansão recorde
Por Chiara Quintão

O grupo mineiro Precon estima elev ar seu faturamento em 50% neste ano, para R$ 7 50 milhões, na
comparação com 201 3, considerando as empresas Precon Material de Construção e Precon Engenharia. A
projeção é que a empresa de materiais fature R$ 500 milhões, 32% acima dos R$ 380 milhões do ano
passado, e que a de engenharia tenha faturamento de R$ 250 milhões, mais que o dobro dos R$ 1 20 milhões
de 201 3.
A Precon Material de Construção fabrica argamassas, coberturas e blocos de concreto celular e
comercializa, com sua marca, porcelanatos importados de fornecedores da China. O principal crescimento
projetado para as v endas da empresa, neste ano, é no segmento de telhas de PV C.
Recentemente, a empresa obtev e o Documento Técnico de Av aliação (Datec), que possibilita a v enda das
telhas de PV C para incorporadoras que tenham financiamento da Caix a Econômica Federal. Até então, a
comercialização dessas coberturas da Precon estav a restrita às rev endas.
O presidente do grupo mineiro Precon, Bruno Simões Dias, aposta que as v endas de telhas de PV C podem
crescer com ganhos de participação de mercado de outras coberturas, principalmente telhas cerâmicas e de
fibrocimento. "O sistema de coberturas de PV C é mais barato que o de telhas cerâmicas. Em relação às telhas
de fibrocimento, perde em preço, mas ganha em conforto térmico e beleza", afirmou o ex ecutiv o ao Valor.
A Precon Engenharia produz estruturas pré-fabricadas de concreto para construções como galpões e
escolas, e incorpora empreendimentos imobiliários destinados à faix a de renda de quatro salários mínimos a
dez salários mínimos do programa habitacional Minha Casa, Minha V ida. Para este ano, está prev ista a
entrega de 7 00 unidades habitacionais, ante 300 em 201 3.
A Precon Engenharia é uma das sócias da BTS Properties, que atua em operações estruturadas no segmento
de "build to suit" (construção sob medida).
Outra empresa do grupo, a Precon Estiraço é credenciada da siderúrgica ArcelorMittal para corte, dobra e
entrega de aço aos consumidores. A Precon Estiraço, que faturou R$ 1 2 milhões no ano passado, projeta R$
1 5 milhões para 201 4. A ex pansão esperada baseia-se mais na demanda de aço para obras de concessões,
conforme o presidente do grupo Precon, do que na procura do material para construções habitacionais.

