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O setor da indústria da construção vem 
apresentando melhora lenta, porém contínua, 
desde o começo do ano.

Apesar da ociosidade ainda elevada, os índices de 
evolução do número de empregados e do nível de 
atividade melhoraram em todos os meses deste ano 
e retornaram ao patamar em que estavam em 2012 e 
2013, quando o setor demonstrava mais dinamismo. 

Os indicadores de expectativas seguem 
demonstrando otimismo e os empresários do setor 
estão mais propensos a investir este mês. O índice 

de intenção de investimento registra aumento e 
supera a média histórica. Entretanto, observa-se 
bastante volatilidade neste indicador, sugerindo que 
os empresários não apresentam ainda uma intenção 
consolidada de melhora na intenção de investir. 

O empresário segue confi ante e, neste mês, 
o aumento da confi ança foi infl uenciado por
indicadores relacionados às condições atuais da
economia e da empresa. Os índices relacionados ao 
componente de expectativas do ICEI-Construção
sofreram quedas modestas.

Agosto reforça tendência de melhora 
gradual do setor 

ICEI-Construção, Índice de condições atuais e Índice de expectativa
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

 *Índices variam no intervalo de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento.
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Os índices de evolução do nível de atividade e de 
número de empregados continuam melhorando 
gradualmente, desde o começo do ano.

O índice de atividade aumentou 0,8 ponto, 
registrando 49,2 pontos em agosto, seu maior valor 
desde novembro de 2013 e 3,6 pontos percentuais 
(p.p.) acima da média histórica. O indicador supera 
em 1,4 ponto o valor observado há um ano. 

Evolução do emprego em agosto foi a mais positiva 
em seis anos

Ociosidade permanece elevada

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM AGOSTO DE 2019

O indicador de número de empregados registrou, 
em agosto, o melhor resultado em seis anos, 
com 47,9 pontos e está 4,1 p.p. acima da média 
histórica. O índice aumentou 0,6 ponto na 
comparação mensal e está 1,8 ponto acima do 
valor registrado há um ano. 

Ao se manter abaixo da linha divisória de 50 pontos, 
os índices apontam que o nível de atividade e o 
número de empregados da indústria da construção 
permaneceram em queda em agosto. 

A Utilização da Capacidade Operacional (UCO) 
registrou 58% em agosto, acréscimo de 1 p.p. em 
relação a julho, e 2 p.p. abaixo do valor observado há 
um ano. A ociosidade do setor permanece elevada e 
a UCO segue 4 p.p. abaixo da média histórica.

O setor Serviços especializados para a construção 
foi o que apresentou maior aumento da UCO, de 3 

p.p. na comparação mensal, e registrou 62%. Nos 
últimos dois meses, esse setor obteve aumento 
de 6 p.p. na UCO. As empresas do setor Obras de 
infraestrutura apresentaram aumento de 2 p.p., 
com 56% de UCO. Entretanto, o setor Construção de 
edifícios teve queda de 1 p.p. em agosto, mostrando 
aumento de ociosidade.  

Índice de evolução do nível de atividade e do emprego 
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

*O índice varia de 0 a 100. Valores abaixo de 50 indicam queda do nível de atividade e do emprego.
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*Índices variam no intervalo de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento.

Índices de expectativa
Índices de difusão (0-100 pontos)* 

Nível de atividade Novos empreendimento e serviços

Nível de atividade        Linha divisória Novos empreendimento e serviços        Linha divisória

Compras de insumos e matérias-primas Número de empregados

Compras de insumos e matérias-primas        Linha divisória Número de empregados        Linha divisória

EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM SETEMBRO DE 2019

Os indicadores de expectativa continuam indicando 
expectativa de crescimento para os próximos 6 
meses, ao permanecerem acima da linha de 50 
pontos.

Os índices de expectativas de nível de atividade e 
compras de insumos e matérias primas aumentaram 
0,3 e 1,1 ponto, respectivamente. O indicador de 
nível de atividade registrou 54,8 pontos e está 
4,5 pontos acima do registrado em setembro do 
ano passado. O indicador de compras de insumos 

Expectativas seguem otimistas
e matérias primas atingiu 53,7 pontos, 4,6 pontos 
acima do observado há 12 meses. 

As expectativas de novos empreendimentos e 
serviços e de números de empregados apresentaram 
queda: recuaram 0,6 e 0,2 ponto, respectivamente, 
mas ainda indicam otimismo. O índice de expectativas 
de novos empreendimentos e serviços alcançou 53 
pontos, 2,6 pontos acima do observado há 12 meses. 
Na mesma base de comparação, com incremento de 
3 pontos, o indicador de expectativas do número de 
empregados registrou 52,4 pontos.
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4

Índice de intenção de investimento
Índice de difusão (0-100 pontos)*

*Índice varia no intervalo de 0 a 100. Quanto maior o índice, maior é a intenção de investimento.

Aumento na intenção de investimento
O índice de intenção de investimento (compras 
de máquinas e equipamentos, pesquisa e 
desenvolvimento, inovação de produto ou processo) 
avançou, em setembro, 4,1 pontos em relação a 
agosto e retoma ao patamar em que se encontrava 
em julho.

O indicador registrou 37,2 pontos este mês e está 
3,5 pontos acima da média histórica de 33,7 pontos. 

O índice varia de zero a cem pontos e quanto maior 
o valor, maior a disposição para fazer investimentos. 

O indicador de intenção de investimento tem 
apresentado muita volatilidade este ano, o que 
sugere que, apesar da melhora no indicador neste 
mês, a série do indicador ainda não confi rma uma 
tendência de aumento sustentável na intenção de 
investir do empresário da construção.
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ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO EM SETEMBRO

Condições atuais contribuem para manutenção do otimismo

O Índice de Confi ança do Empresário da Construção 
(ICEI-Construção) registrou 59,2 pontos em setembro, 
0,4 ponto acima do registrado em agosto. O nível de 
confi ança supera em 5,7 pontos a média histórica 
(53,5 pontos).

Entre os indicadores que compõem o ICEI – 
Construção, o Índice de Condições Atuais, que 
aumentou 1,3 ponto na comparação mensal, foi o 
responsável pelo aumento do indicador, ao passo 
que o Índice de Expectativas recuou 0,3 ponto na 
mesma base de comparação. 

O Índice de Condições Atuais registrou 51,7 pontos, 
com maior incremento proveniente do Índice de 
Condições Atuais da Empresa, que aumentou 1,7 
ponto na comparação mensal, alcançando 51,7 
pontos em setembro. O Índice de Condições da 
Economia Brasileira registrou 52 pontos após o 
aumento de 0,8 ponto entre agosto e setembro.

Termômetro do ICEI - Construção
Índice (0 a 100 pontos)*

53,3 (média histórica)

falta de confiança confiança

59,2

Série histórica    
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

*Valores acima de 50 pontos indicam confi ança do empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confi ança.

  ICEI - Construção        Linha divisória

O Índice de Expectativa por sua vez, apresentou o 
segundo recuo consecutivo, de 0,3 ponto, e registrou 
62,8 pontos em setembro. A piora nas expectativas 
foi devido à queda de 0,8 ponto no Índice de 
Expectativas da Economia Brasileira. Já o índice 
de Expectativa da Empresa aumentou 0,3 ponto 
na comparação mensal e registra 63,3 pontos em 
setembro.
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UCO(%)1 Nível de atividade2 Nível de atividade em 
relação ao usual3 Número de empregados2

ago/18 jul/19 ago/19 ago/18 jul/19 ago/19 ago/18 jul/19 ago/19 ago/18 jul/19 ago/19

CONSTRUÇÃO 60,0 57,0 58,0 47,8 48,4 49,2 35,4 36,4 37,9 46,1 47,3 47,9

PEQUENA 54,0 51,0 52,0 46,3 47,3 47,4 37,8 40,4 39,4 46,2 47,2 48,5

MÉDIA 61,0 57,0 57,0 46,7 46,6 48,2 35,5 35,8 38,0 45,9 44,3 46,3

GRANDE 62,0 59,0 60,0 49,0 49,8 50,4 34,4 35,3 37,3 46,2 49,1 48,5

Resultados por porte de empresa

Nível de Atividade4 Novos empreendimentos 
e serviços4

Compra de insumos e 
matérias primas4

Número de 
empregados4

Intenção de 
investimento5

set/18 ago/19 set/19 set/18 ago/19 set/19 set/18 ago/19 set/19 set/18 ago/19 set/19 set/18 ago/19 set/19

CONSTRUÇÃO 50,3 54,5 54,8 50,4 53,6 53,0 49,1 52,6 53,7 49,4 52,6 52,4 32,5 33,1 37,2

PEQUENA 52,1 56,4 54,1 50,6 54,1 52,8 50,1 52,8 52,5 50,0 53,6 51,9 32,9 35,0 34,7

MÉDIA 50,5 51,4 53,8 49,7 50,7 52,4 48,7 50,1 53,0 49,0 50,2 51,2 31,9 33,8 36,9

GRANDE 49,6 55,6 55,7 50,8 55,0 53,5 49,0 54,0 54,6 49,4 53,6 53,3 32,7 32,1 38,3
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Veja mais
Mais informações como dados setoriais, 
edições anteriores, versão inglês, 
metodologia da pesquisa e série histórica em:  
www.cni.com.br/sondconstr

Perfi l da amostra: 523 empresas, sendo 181 pequeno porte, 
228 médio porte e 114 grande porte.
Período de coleta: 2 a 12 de setembro de 2019.

Especificações técnicas

i

Desempenho da indústria da construção

Expectativas da indústria da construção

ICEI - Construção6 Condições atuais7 Expectativas8

set/18 ago/19 set/19 set/18 ago/19 set/19 set/18 ago/19 set/19

CONSTRUÇÃO 50,8 58,8 59,2 44,2 50,4 51,7 54,1 63,1 62,8

PEQUENA 50,5 57,7 56,6 44,7 49,9 50,3 53,4 61,6 59,7

MÉDIA 50,4 57,7 60,0 42,9 49,8 52,0 54,3 61,7 63,9

GRANDE 51,2 59,9 59,7 44,8 51,0 52,1 54,2 64,4 63,4

1 - Indicador varia no intervalo de 0% a 100%. Série iniciada em janeiro de 2012.
2 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento.
3 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam atividade acima do usual.
4 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva.
5 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Quanto maior o valor, maior a propensão a investir.
6 - O ICEI - Construção varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam confi ança do empresário.
7 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam situação melhor em comparação com os últimos seis meses .
8 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa otimista para os próximos seis meses.

Índice de Confi ança do Empresário da Indústria da Construção e seus componentes

http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/sondagem-industria-da-construcao/?utm_source=gpc_relatorio&utm_medium=link&utm_campaign=Sondagem_IndConstAgo19

