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Os empresários da construção se mostram pessimistas em agos-
to. Os indicadores mostram que há expectativa de queda nos novos 
empreendimentos e serviços, compra de insumos e matérias-primas 
e número de empregados nos próximos seis meses. Apenas o indi-
cador de nível de atividade mostra estabilidade, situando-se pouco 
abaixo da linha divisória de 50 pontos (49,6 pontos).

Os indicadores da situação atual em julho evidenciam o momen-
to negativo. O nível de atividade voltou a recuar quando comparado 
ao mês anterior (indicador de 44,9 pontos). O nível de atividade é 
também inferior ao usual para o mês, com indicador de 42,3 pontos.

A menor atividade afetou o nível de emprego do segmento. O 
indicador de evolução do número de empregados voltou a registrar 
queda e esse movimento é cada vez mais comum entre as empresas. 
O indicador de 44,2 pontos é o menor da série, evidenciando a dis-
seminação do movimento de retração no emprego do setor.

Expectativa de novos 
empreendimentos 
e serviços para os 
próximos seis meses

O indicador de expectativa de 
novos empreendimentos e serviços 
sugere queda da atividade nos 
próximos seis meses. É a primeira 
vez desde que a pesquisa começou 
a ser levantada (dezembro de 
2009) que o indicador mostra 
pessimismo com relação ao futuro.

Expectativa dos empresários da 
construção passa a ser pessimista
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A UCO manteve-se estável em 
julho. A retração na atividade 
vem sendo acompanhada por 

redução também no número de 
empregados, o que explica a 

estabilidade da UCO.
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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.

EVOLUÇÃO MENSAL DA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO UCO (%)1 Nível de atividade2 Atividade em relação ao 

usual3 Número de empregados2

jul-13 jun-14 jul-14 jul-13 jun-14 jul-14 jul-13 jun-14 jul-14 jul-13 jun-14 jul-14

CONSTRUÇÃO 70% 69% 69% 46,5 44,5 44,9 42,8 41,7 42,3 45,6 45,3 44,2
POR PORTE

PEQUENA 63% 62% 64% 45,5 44,2 46,5 42,3 41,0 41,4 45,1 46,1 45,1

MÉDIA 71% 67% 69% 46,8 44,2 45,9 43,4 41,2 41,4 46,0 45,5 44,1

GRANDE 72% 72% 70% 46,6 44,7 43,7 42,7 42,2 43,1 45,5 44,9 44,0

EXPECTATIVAS Nível de atividade4 Novos empreendimentos
e serviços4

Compras de insumos 
e matérias-primas4 Número de empregados4

ago-13 jul-14 ago-14 ago-13 jul-14 ago-14 ago-13 jul-14 ago-14 ago-13 jul-14 ago-14

CONSTRUÇÃO 53,7 51,2 49,6 53,7 50,3 49,0 53,2 49,4 48,2 53,9 49,4 48,5
POR PORTE

PEQUENA 54,2 53,5 53,2 53,2 51,8 51,6 52,4 51,7 51,0 52,9 51,5 50,7

MÉDIA 54,2 52,8 50,2 55,1 52,1 49,5 53,3 51,5 48,8 54,6 51,4 49,1

GRANDE 53,3 49,4 47,9 53,1 48,8 47,7 53,5 47,4 46,8 53,9 47,4 47,3

Evolução mensal da indústria da construção 
Julho/2014

Expectativas 
Agosto/2014

Indicador O que 
representa

Tendência do 
indicador desde o 

último mês

Nível de atividade 49,6 =
Novos empreendimentos e 
serviços 49,0
Compras de insumos e 
matérias-primas 48,2

Número de empregados 48,5

Veja mais
Mais informações como série 
histórica e metodologia da 
pesquisa em: www.cni.org.br/
sondagemindustriadaconstrucao

Perfil da amostra: 
572 empresas, sendo 193 pequenas, 
244 médias e 135 grandes.
Período de coleta: 
1º a 12 de agosto de 2014.

Dados da pesquisa

i

Indicador O que 
representa

Tendência do 
indicador desde o 

último mês
Utilização da Capacidade de 
Operação (UCO) 69% =
Nível de atividade 44,9 =
Nível de atividade efetivo em 
relação ao usual 42,3

Número de empregados 44,2

Resultados por porte de empresa
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