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Queda da atividade cada vez 
menos intensa 

O cenário para a indústria da construção tem se 
tornado menos adverso. Os indicadores de nível 
de atividade e de número de empregados per-
manecem abaixo dos 50 pontos, mas se apro-
ximam lentamente dessa linha divisória, o que 
indica redução do ritmo de queda. 

Adicionalmente, os indicadores de expectativas 
apontam para um cenário mais positivo para os 

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

próximos meses. Todos registraram alta na pas-
sagem de maio para junho, mantendo a trajetó-
ria de redução do pessimismo do setor observa-
da desde fevereiro.

O índice de intenção de investimento apresentou 
a primeira alta em três meses ao passar de 23,2 
pontos em maio para 26,9 pontos em junho. 

*O índice varia de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam crescimento do nível de atividade. 
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O indicador de nível de atividade em relação ao 
mês anterior variou 3,7 pontos na passagem de 
abril para maio. No ano, o indicador acumula alta 
de 6,8 pontos. O indicador de número de empre-
gados apresenta tendência semelhante, com alta 
de 2,4 pontos entre os meses de abril e maio e 

A utilização da capacidade de operação também apresentou melhora, embora ainda esteja 12 pontos 
percentuais abaixo de sua média para o mês. O indicador passou de 54% em abril para 56% em maio.

A despeito da melhora nos indicadores de ativi-
dade e emprego, o nível de atividade da indústria 
da construção permanece muito abaixo do usual 

Atividade e emprego reduzem ritmo de queda

Utilização da capacidade de operação aumenta em maio

Nível de atividade efetivo-usual mantém-se baixo

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM MAIO DE 2016

Índice de nível de atividade efetivo-usual*     
Índice de difusão (0 a 100 pontos)

*O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam nível de atividade acima do usual.

de 5,1 pontos no acumulado de 2016. Apesar do 
aumento, os indicadores permanecem ainda abai-
xo dos 50 pontos, o que indica queda do nível de 
atividade e do número de empregados em rela-
ção ao mês anterior. Quanto mais abaixo dos 50 
pontos, mais intensa e disseminada é a queda.

para o mês. O indicador de nível de atividade efe-
tivo-usual manteve-se praticamente estável em 
26,5 pontos nos últimos meses. 
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A tendência de redução do pessimismo do setor, 
observada desde fevereiro, se intensificou em ju-
nho. Os índices de expectativa do nível de ativi-
dade e de novos empreendimentos e serviços va-
riaram 4 pontos e 4,4 pontos entre maio e junho, 
respectivamente. Na mesma base de comparação, 

Empresários da construção estão menos pessimistas

EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM JUNHO DE 2016

os indicadores de expectativa de compras de in-
sumo e matérias-primas e do número de empre-
gados variaram 2,8 pontos e 3,9 pontos, respecti-
vamente. Os índices de expectativa variam de 0 a 
100 pontos. Valores abaixo dos 50 pontos indicam 
expectativa de queda.
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Nível de atividade Novos empreendimentos e serviços

 Nível de atividade        Linha divisória  Novos empreendimentos e serviços        Linha divisória
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Compra de insumos e matérias-primas Número de empregados

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

*Índices variam no intervalo de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. 
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UCO(%)1 Nível de atividade2 Atividade em relação
 ao usual3 Número de empregados2

mai/15 abr/16 mai/16 mai/15 abr/16 mai/16 mai/15 abr/16 mai/16 mai/15 abr/16 mai/16

CONSTRUÇÃO 61 54 56 37,7 36,4 40,1 30,7 26,4 26,5 36,6 35,7 38,1

PEQUENA 57 52 55 38,6 37,5 39,2 31,9 27,4 29,2 38,1 37,3 40,2

MÉDIA 59 54 56 36,5 37,4 39,2 29,6 26,0 27,0 34,9 35,9 36,7

GRANDE 64 55 57 38,0 35,4 41,0 30,9 26,2 25,2 37,1 35,0 38,1

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/15 mai/16 jun/16 jun/15 mai/16 jun/16 jun/15 mai/16 jun/16 jun/15 mai/16 jun/16 jun/15 mai/16 jun/16

CONSTRUÇÃO 42,6 40,6 44,6 41,8 37,7 42,1 40,7 39,7 42,5 40,7 38,4 42,3 28,9 23,2 26,9

PEQUENA 43,9 44,2 44,3 43,4 41,3 42,2 41,8 41,1 41,6 41,1 41,0 42,2 31,0 21,3 23,8

MÉDIA 44,3 40,4 43,6 41,3 38,0 41,4 42,1 39,8 41,8 42,0 38,3 41,3 29,6 23,1 24,7

GRANDE 41,1 39,3 45,2 41,5 36,2 42,5 39,5 39,1 43,3 39,9 37,5 42,9 27,8 23,9 29,2

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

Perfil da amostra: 577 empresas, sendo 183 
pequenas, 260 médias, 134 grandes. 
Período de coleta: 1º a 13 de junho de 2016.

Especificações técnicas

i

Desempenho da indústria da construção

Expectativas da indústria da construção

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.

Intenção de investimento aumenta após três meses 
de estabilidade 
Os empresários parecem estar 
mais suscetíveis a investir, em-
bora a intenção ainda esteja 
muito baixa. Após três meses 
de estabilidade, o indicador 
de intenção de investimento 
aumentou 3,7 pontos na passa-
gem de maio para junho. 
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* O índice varia 
no intervalo 
de 0 a 100. 
Quanto maior 
o índice, maior 
é a intenção de 
investimento.

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

