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Os indicadores de condições atuais e de expectati-
va da Sondagem da indústria da construção apre-
sentaram forte recuo em maio, sendo que a maioria 
ficou abaixo dos 50 pontos.

O resultado foi influenciado pelos impactos da pa-
ralização do transporte de cargas sobre o setor. A in-
terrupção do fluxo de insumos e produtos provocou 
queda da atividade, aumento da ociosidade e impac-
tou negativamente a expectativa dos empresários. 

Os indicadores de nível de atividade e de núme-
ro de empregados acentuaram suas trajetórias de 

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

queda, ficando ainda mais abaixo da linha divisória 
de 50 pontos, o que denota queda da atividade e do 
emprego no mês de maio.

Os indicadores de expectativa também apresenta-
ram queda e, em alguns casos, ficaram abaixo dos 
50 pontos, o que sinaliza perspectiva de retração do 
setor nos próximos seis meses. 

O índice de Confiança do Empresário da Construção 
(ICEI-Construção) ficou abaixo dos 50 pontos – caiu 
de 53,8 pontos, em maio, para 48,2 pontos, em junho, – 
indicando falta de confiança dos empresários do setor. 

* O índice varia de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam crescimento do nível de atividade e do número de empregos.

Indústria da construção em forte retração
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A paralisação do transporte de cargas causou um 
expressivo impacto sobre o nível de atividade da 
indústria da construção, que recuou 2,5 pontos: 
de 46,9, em abril, para 44,4, em maio. Essa foi 
a maior retração registrada desde dezembro 
de 2014, quando o indicador apresentou queda 
de 3,6 pontos. Com isso, o nível de atividade 
afastou-se ainda mais na linha dos 50 pontos, o 
que indica piora da situação atual do setor.

Atividade ainda mais enfraquecida

Indústria da Construção opera abaixo do usual

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM MAIO DE 2018

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

*O índice varia de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam crescimento do nível de atividade. 

A queda do número de empregados foi menor 
(0,3 pontos), o que fez com que o indicador 
ficasse em 44,3 pontos, mostrando piora na 
situação atual no emprego. Ressalte-se que as 
implicações da paralisação sobre o emprego 
devem continuar a ser sentidas nos próximos 
meses, como revela o indicador expectativa do 
número de empregados, que recuou 3,8 pontos 
na passagem de maio para junho.

O indicador de nível de atividade em relação ao 
usual caiu 2,8 pontos, em maio, ao atingir 32,5 
pontos. A nova queda distancia ainda mais o nível 
de atividade atual com o usual para o mês. A 
indústria da construção opera abaixo de 50 pontos 
desde fevereiro de 2012.

A Utilização da Capacidade Operacional (UCO) 
registrou 57%, em maio, três pontos percentuais 
(p.p.) abaixo do observado em abril e dois p.p. 
acima da média histórica para o mês. Isso significa 
que a indústria da construção operou com 43% 
das suas máquinas, equipamentos e trabalhadores 
ociosos naquele mês.
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EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM JUNHO DE 2018

*Índices variam no intervalo de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento.

Todos os indicadores de expectativa apresentaram 
expressiva queda em junho, quando comparados 
ao mês anterior. 

O indicador de expectativa do nível de atividade 
retraiu 4,3 pontos – saindo de 54,7 pontos, em 
maio, para 50,4 pontos, em junho –, o que sinaliza 
percepção de que a atividade permanecerá estável 
nos próximos seis meses. 

Intensa retração dos indicadores de expectativa em junho
Os indicadores de novos empreendimentos e 
serviços e de compras de insumos e matérias-
primas recuaram 4,5 pontos, em ambos os 
casos, atingindo 49,2 pontos e 48,8 pontos, 
respectivamente. A expectativa de número de 
empregados também apresentou queda, atingindo 
48,1 pontos. As quedas abaixo da linha de 50 
pontos indicam  expectativa de retração desses 
indicadores nos próximos seis meses.

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
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O indicador de intenção de investimento caiu 2,7 
pontos na passagem de maio para junho, atingindo 
30,6 pontos. É a segunda queda consecutiva do 
índice. A maior queda foi registrada nas indústrias 
de grande porte, cuja retração foi de 4,3 pontos. 

Intenção de investimento cai novamente em junho
Na comparação com o mesmo mês de 2017, o 
indicador apresentou alta de 3,4 pontos. O índice 
varia no intervalo de 0 a 100. Quanto maior o 
índice, maior é a intenção de investimento.

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.
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ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO EM JUNHO

Confiança dos empresários afetada
O índice de confiança do empresário da 
construção (ICEI-Construção) caiu pelo terceiro 
mês consecutivo na passagem de maio para 
junho. Com a forte queda – de 5,6 pontos –, o 
ICEI atingiu 48,2 pontos, ficando abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos, o que significa 
falta de confiança dos empresários do setor da 
construção.

O resultado do ICEI está ancorado tanto no índice 
de condições atuais, como nos indicadores de 
expectativa, que sinalizaram maior pessimismo 
dos empresários para os próximos seis meses.

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

52,9 (média histórica)

falta de confiança confiança

48,2

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

*Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário. Quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.
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O índice de condições atuais mostrou queda de 5,6 
pontos, em junho, atingindo 41,1 pontos. Destaca-
se que o indicador de condições da economia 
brasileira apresentou recuo de 8,7 pontos, ficando 
em 37,6 pontos, o menor índice desde janeiro de 
2017, quando atingiu 34,6 pontos.

O índice de expectativa também sofreu expressivo 
recuo (-5,6 pontos), ficando em 51,7 pontos. Isso 
ocorreu porque apesar do indicador da economia 
brasileira ter recuado em 7,9 pontos, atingindo 
46,5 pontos, o indicador de expectativa da 
empresa continuou acima da linha divisória (em 
54,6 pontos), mesmo tendo recuado 4,3 pontos. 
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UCO(%)1 Nível de atividade2 Nível de atividade em 
relação ao usual3 Número de empregados2

mai/17 abr/18 mai/18 mai/17 abr/18 mai/18 mai/17 abr/18 mai/18 mai/17 abr/18 mai/18

CONSTRUÇÃO 55,0 60,0 57,0 44,1 46,9 44,4 30,3 35,3 32,5 42,7 44,6 44,3

PEQUENA 53,0 54,0 53,0 43,8 45,4 43,8 30,4 37,4 36,0 42,1 43,7 42,1

MÉDIA 55,0 60,0 58,0 43,2 46,1 45,0 31,8 35,9 34,6 43,0 44,3 44,7

GRANDE 55,0 63,0 58,0 44,7 47,9 44,2 29,4 34,1 30,0 42,8 45,1 44,8

Resultados por porte de empresa

Nível de Atividade4 Novos empreendimentos 
e serviços4

Compra de insumos e 
matérias primas4

Número de 
empregados4

Intenção de 
investimento5

jun/17 mai/18 jun/18 jun/17 mai/18 jun/18 jun/17 mai/18 jun/18 jun/17 mai/18 jun/18 jun/17 mai/18 jun/18

CONSTRUÇÃO 49,7 54,7 50,4 48,8 53,7 49,2 48,3 53,3 48,8 48,0 51,9 48,1 27,2 33,3 30,6

PEQUENA 49,8 52,2 51,8 47,8 52,2 50,7 47,6 51,4 49,9 47,5 51,4 48,3 29,7 31,9 31,2

MÉDIA 49,9 53,2 51,1 48,9 53,6 50,1 48,6 52,4 49,7 47,8 51,1 48,3 27,4 31,9 30,8

GRANDE 49,6 56,4 49,4 49,2 54,4 48,2 48,4 54,6 47,9 48,3 52,5 47,9 26,2 34,6 30,3
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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

Perfil da amostra: 575 empresas, sendo 195 
pequenas, 259 médias, 121 grandes. 
Período de coleta: 4 a 14 de junho de 2018.

Especificações técnicas

i

Desempenho da indústria da construção

Expectativas da indústria da construção

ICEI - Construção6 Condições atuais7 Expectativas8

jun/17 mai/18 jun/18 jun/17 mai/18 jun/18 jun/17 mai/18 jun/18

CONSTRUÇÃO 50,4 53,8 48,2 41,6 46,7 41,1 54,8 57,3 51,7

PEQUENA 47,7 52,3 47,4 39,1 45,6 40,2 52,5 55,8 51,1

MÉDIA 49,4 54,4 49,0 41,3 48,3 42,0 53,4 57,3 52,4

GRANDE 51,9 54,0 48,0 42,7 46,1 40,9 56,5 57,9 51,6

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 confiança 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 Confiança do Empresário da Indústria da Construção e seus componentes

http://www.portaldaindustria.com.br/cni/publicacoes-e-estatisticas/estatisticas/2014/09/1,38096/sondagem-industria-da-construcao.html

