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Os dados da Sondagem In-
dústria da Construção mos-
tram pouca mudança em abril 
em relação a março, o que 
fortalece o cenário negativo 
do setor. Os índices de evolu-
ção do nível de atividade e de 
número de empregados osci-
laram dentro da margem de 
erro, passando de 37,9 para 
36,5 pontos e de 37,2 para 
36,3 pontos, respectivamente. 
Com isso, ambos os índices 
mantiveram-se significativa-
mente abaixo dos 50 pontos, 
o que denota queda da ativi-
dade e do número de empre-
gados no mês.

O uso da capacidade de ope-
ração ficou em 60% - cons-
tante na comparação com 
março, mas 9 pontos percen-
tuais abaixo do registrado 
em abril de 2014. O índice 
de nível de atividade efetivo 
em relação ao usual também 
variou dentro da margem de 
erro. Não obstante ,  o índi-
ce assumiu o menor valor da 
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série, 29,4 pontos. O índice varia de 0 a 100 pontos e valores abaixo de 50 pontos 
revelam nível da atividade abaixo do usual. Quanto mais distante de 50 pontos, 
maior a distância entre o nível de atividade observado e o usual para o mês.  

As expectativas de maio, por sua vez, tornaram-se mais negativas, revertendo o 
aumento registrado em abril. O pessimismo com relação ao nível de atividade, 
novos empreendimentos e serviços, compras de insumos e matérias-primas e nú-
mero de empregados aumentou. O Índice de Intenção de Investimentos recuou 
para o menor valor da série, mostrando baixa disposição para investir nos próxi-
mos seis meses.

O índice 
de nível de 
atividade 
efetivo em re-
lação ao usual 
permanece em 
tendência de 
queda.
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Evolução mensal do setor Construção de Edifícios:
Intensificação do quadro negativo do setor

O setor Construção de Edifícios se destacou dos demais por mos-
trar queda significativa (acima da margem de erro) dos índices 
relacionados à atividade, ao contrário do revelado pelo total da 
indústria de construção. Em abril, os índices de nível de ativida-
de e de número de empregados se afastaram ainda mais dos 50 
pontos, o que indica queda cada vez mais intensa e disseminada 
da atividade e do emprego. Na indústria geral também foi obser-
vado recuo da atividade e do emprego, porém esses mantiveram 
o mesmo ritmo de queda observado em março.

O índice de nível de atividade 
efetivo em relação ao usual 
recuou para o menor valor da 
série, o que revela que o nível 
de atividade em abril foi muito 
menor que o usual para o mês. 
O uso da capacidade de opera-
ção (UCO) recuou 2 pontos per-
centuais, para 59%.

1 - Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda da produção ou do número de empregados.
2 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores abaixo de 50 pontos indicam nível de atividade efetivo abaixo do usual.

Intenção de investimento
Índice de difusão (0 a 100 pontos)

O índice registrou a maior que-
da mensal da série: 5,1 pontos 
entre abril e maio de 2015. Com 
isso, recuou para 29,3 pontos, o 
menor valor da série. No mês, a 
intenção de investimento caiu 
em todos os portes e setores, 
em especial grandes empresas 
(-6,4 pontos). Na comparação 
com maio de 2014, a queda do 
índice alcançou 17,3 pontos.

O índice varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria
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O índice de maio é o menor na com-
paração com os outros segmentos in-

dustriais, tanto extrativa (48,2 pontos) 
como transformação (40,6 pontos).
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EVOLUÇÃO MENSAL DA 
INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO UCO(%)1 Nível de atividade2 Atividade em relação

 ao usual3 Número de empregados2

abr/14 mar/15 abr/15 abr/14 mar/15 abr/15 abr/14 mar/15 abr/15 abr/14 mar/15 abr/15

CONSTRUÇÃO 69 60 60 45,4 37,9 36,5 42,6 30,6 29,4 46,3 37,2 36,3
POR PORTE

PEQUENA 65 57 55 44,2 38,5 38,8 42,6 33,8 32,9 45,7 39,1 37,6

MÉDIA 68 60 60 44,9 39,3 36,4 42,5 31,2 30,7 46,1 38,5 37,3

GRANDE 71 62 62 46,1 36,8 35,7 42,6 29,1 27,4 46,7 35,7 35,2

EXPECTATIVAS Nível de Atividade4 Novos empreendimentos 
e serviços4

Compra de insumos e 
matérias primas4

Número de 
empregados4

Intenção de 
investimento5

mai/14 abr/15 mai/15 mai/14 abr/15 mai/15 mai/14 abr/15 mai/15 mai/14 abr/15 mai/15 mai/14 abr/15 mai/15

CONSTRUÇÃO 52,1 44,1 40,4 52,1 43,1 39,5 52 43,5 38,7 52,1 42,6 38,4 46,6 34,4 29,3
POR PORTE

PEQUENA 55,5 45,9 41,8 54,6 45,4 41,4 54,8 45,3 41,1 55,1 45,3 41,7 49,2 36,2 32,8

MÉDIA 52,7 43,8 41,8 53,4 44,3 40,6 51,8 43 40,6 51,2 42,8 40,5 46,4 34,2 30,3

GRANDE 50,6 43,7 39 50,4 41,5 38,1 51 43,2 36,8 51,5 41,4 36 45,7 33,8 27,4
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Perfil da amostra: 
595 empresas, sendo 197 pequenas, 
269 médias, 129 grandes.
Período de coleta: 
4 a 13 de maio de 2015.

Dados da pesquisaVeja mais
Mais informações como série 
histórica e metodologia da pesquisa 
em: www.cni.org.br/sondconstr

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.
5Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Quanto maior o valor, maior a propensão a investir.

Resultados por porte de empresa

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

