
        Vai comprar material de construção?                       20/02/2004 
  
Há tempos atrás parecia mais fácil comprar materiais para sua obra. Mas, a industria 
da construção cresceu, as opções de marcas se multiplicaram e produtos 
alternativos são tantos que é quase impossível conhecer a todos. Além disso, 
surgiram novas formas de se vender e comprar produtos. Aproveite essa diversidade 
para ganhar em estilo e economizar! 
 
1. O que comprar: a ajuda profissional evita muita dor de cabeça e gastos 

desnecessários, pois ele sabe quais materiais são mais qualificados - afinal, o 
segredo de uma obra econômica está no projeto. O profissional usa sua 
experiência a favor da melhor solução de arquitetura, de acordo com as 
possibilidades de gasto do cliente. 

 
2. Quando comprar: em tempos de estabilização econômica, compre na hora 

certa, seguindo as etapas da obra. Isto porque a maioria dos materiais estão 
baixando de preço ou surgem alternativas mais em conta. Para aproveitar isto, é 
preciso fazer um cronograma da obra, a fim de saber quando é a hora certa. 

 
3. Quanto comprar: estocar não, planejar sim!  É preciso saber comprar a 

quantidade necessária, calculando sempre a perda de materiais, para que não 
falte, nem sobre demais. 

 
4. Como comprar: pesquise sem sair de casa: verdade, você pode usar revistas 

especializadas para informar-se sobre lançamentos e tendências. Servirão como 
ponto de partida para sua escolha de materiais. Os principais jornais do país 
também incluem cadernos especializados em assuntos da construção. Trazem 
anúncios, serviços e cotação de materiais. São fontes confiáveis, já que a 
pesquisa não é aleatória e abrange diversas regiões. Por telefone só compre 
produto conhecido. Telemarketing : diz a experiência que é bom comprar por 
telefone somente se já tiver visto o produto e conhecer a especificação do 
fabricante. 

 
5. Onde comprar: Show room, o melhor lugar para avaliar materiais : há 

ambientes prontos, onde os materiais estão aplicados e combinados entre si 
podendo ser melhor avaliado seu resultado. Profissionais treinados orientam a 
escolha e podem ajuda-lo a quantificar o material, evitando o desperdício. 

 
6. Lojas especializadas: a pesquisa “boca de urna” é importante, da estrutura ao 

revestimento. Estes comércios, instalados em grandes áreas, são organizados 
por setores de acordo com o tipo do material, desde os básicos, como cimento e 
areia, até acabamentos. Você encontra promoções, descontos e facilidades, 
embora vá sentir a falta de produtos diferenciados, como aqueles que tem 
medidas especiais. Sempre que possível, concentre suas compras numa só loja, 
pois assim aumentará seu poder de barganha. 

 
7. Frete faz diferença, sim : esta despesa pode pesar no bolso se você não fizer a 

programação e as contas na ponta do lápis. Comprar em várias lojas e distantes, 
ainda que com menores preços, pode não compensar pelo custo do frete. 

 


