
  
Todos os dados contidos neste relatório são ajustados por sazonalidade, exceto quando expressamente indicado. Informações mais detalhadas 
sobre a Sondagem da Construção estão disponíveis no site www.fgv.br/ibre. 

 

O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 2,1 pontos em 

setembro, atingindo 74,6 pontos, o maior nível desde junho de 2015 

(75,9). Após a terceira alta consecutiva, torna-se mais evidente a 

gradual melhora das perspectivas de curto prazo para os empresários 

do setor, ressalvando-se que o nível do indicador continua muito baixo 

em termos históricos.  

“Definitivamente, o cenário começa a se mostrar mais favorável para a 

construção civil. O anúncio do Programa de Parcerias de Investimento 

(PPI) e a sinalização de retomada de obras paradas do MCMV 

impulsionaram ainda mais as expectativas empresariais em setembro. 

Vale destacar também que a percepção em relação à situação corrente 

dos negócios vem melhorando continuamente,  sugerindo uma lenta 

retomada, que precisará ganhar mais fôlego para se consolidar”, 

observou Ana Maria Castelo, Coordenadora de Projetos da Construção 

da FGV/IBRE.  

              Índice de Confiança da Construção1 

        (Dados de set/10 a set/16, dessazonalizados) 

  

                                                           
1 A média móvel bimestral foi escolhida por ser construída a partir do número de meses necessários para que o componente cíclico do ICST supere 

as irregularidades da série, segundo o método de Meses de Dominância Cíclica (Months for Cyclical Dominance), sugerido originalmente pelo NBER 
e, mais recentemente, pela OCDE.   
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A alta do ICST em setembro deveu-se, majoritariamente, à melhora das perspectivas no curto prazo: o Índice 

de Expectativas (IE-CST) avançou 3,4 pontos, atingindo 84,8 pontos – maior nível desde dezembro de 2014. 

Dentre os quesitos integrantes do índice-síntese, a situação dos negócios para os próximos seis meses foi o 

que mais contribuiu para a alta do índice, com uma variação de 5,1 pontos em relação ao mês anterior. 

O Índice da Situação Atual (ISA-CST) subiu 0,6 ponto, alcançando 64,8 pontos. Mesmo após a quarta alta, o 

índice ainda se encontra muito abaixo da média histórica (2,8 desvios padrão).  A principal contribuição à alta 

do ISA-CST veio do indicador que capta a percepção da empresa em relação à situação atual dos negócios, 

que registrou subida de 0,9 ponto em relação ao mês anterior, atingindo 66,1 pontos.  

O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor, em setembro, atingiu 64,8%, apenas 0,3 ponto 

percentual acima do resultado de agosto, mostrando relativa estabilização do nível de atividade. 

EXPECTATIVAS 

Assim como ocorre nas demais sondagens empresariais, são as expectativas que mais têm impulsionado a 

confiança do setor da Construção. O gráfico abaixo mostra a evolução do IE entre os meses de setembro de 

2014, 2015 e 2016. No nível mais agregado, o pior momento foi setembro de 2015; hoje, o índice reduziu 

parte do pessimismo e encontra-se a meio caminho entre 2014 e 2015. Quando considera-se a abertura por 

segmentos Edificações e Obras de Infraestrutura – que representam em torno de 78% do valor adicionado 

do setor – o destaque é o IE de Obras de Infraestrutura,  que já superar o índice de setembro de 2014. 

Índice de Expectativas 

(série dessazonalizada, em pontos) 
 

 

 

set/14 set/15 set/16

CONSTRUÇÃO 89,0 73,2 84,8

Edificações 90,6 69,3 78,1

Obras de Infraestrutura 84,8 75,6 86,9
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Outra notícia favorável é a identificação de um ponto de mínimo local do IE agregado em fevereiro deste 

ano2, sinalizando que o setor teria saído de uma fase de desaceleração e entrado em uma fase de aceleração 

do ciclo econômico em março passado. No caso dos segmentos de Obras de Infraestrutura e de Edificações, 

os “vales” foram identificados em dezembro de 2015 e janeiro de 2016, respectivamente.  

Identificação de vales nas séries de Índice de Expectativas 

Setores Vale (quando) 

Construção Fevereiro de 2016 

Edificações Janeiro de 2016 

Obras de Infraestrutura Dezembro de 2015 

 

 

“A sinalização dada pelos empresários do setor é bastante expressiva, mas é preciso cautela. Mesmo que as 

expectativas estejam indicando uma aceleração ainda não há elementos suficientes para se confirmar a 

retomada do crescimento nos próximos meses”, completa Ana Castelo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A edição de setembro de 2016 coletou informações de 700 empresas entre os dias 01 e 22 deste mês. 

A próxima divulgação da Sondagem da Construção ocorrerá em 26 de outubro de 2016 

                                                           
2 Nestes exercícios, foi usado o Algoritmo Mönch-Uhlig, criado em 2004 com o propósito de datar ciclos econômicos de séries mensais. O algoritmo 

representa um aperfeiçoamento em relação ao conhecido Algoritmo de Bry Boschan (1971). Para maiores detalhes sobre a metodologia, consultar 
o artigo Towards a Monthly Business Cycle Chronology for the Euro Area. 
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Período 

Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual 

(Em pontos) 

Índice de 
Expectativas  

Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação Atual 

(Em pontos) 

Índice de 
Expectativas  

Nível de Utilização da 
Capacidade (NUCI) 

(Em percentual) 

Dessazonalizados – Padronizados* Originais – Padronizados* Original** 

abr/15 77,5 75,6 79,7 77,3 75,5 79,9 71,7% 

mai/15 75,2 73,7 77,1 75,2 73,8 77,6 70,6% 

jun/15 75,9 74,2 78,1 76,4 74,2 79,4 70,4% 

jul/15 73,2 71,6 75,2 72,6 71,7 74,4 69,4% 

ago/15 72,4 69,9 75,6 72,5 70,0 76,0 68,0% 

set/15 70,5 68,4 73,2 69,3 68,5 71,3 66,9% 

out/15 68,8 65,9 72,4 67,2 65,9 69,5 65,9% 

nov/15 69,7 67,0 73,0 68,7 67,0 71,4 68,8% 

dez/15 69,4 68,1 71,3 68,7 68,1 70,3 67,9% 

jan/16 67,5 65,5 70,2 68,5 65,5 72,6 67,5% 

fev/16 66,6 63,6 70,1 69,1 63,7 75,4 67,0% 

mar/16 66,8 63,0 71,1 67,9 62,8 74,0 65,7% 

abr/16 67,0 62,4 72,2 67,2 62,5 72,8 63,2% 

mai/16 69,1 60,9 77,9 69,2 61,0 78,5 63,7% 

jun/16 68,0 61,7 74,9 68,5 61,8 76,2 63,6% 

jul/16 70,7 62,7 79,3 70,1 62,7 78,6 64,4% 

ago/16 72,5 64,2 81,4 72,6 64,2 81,9 64,5% 

set/16 74,6 64,8 84,8 73,3 64,7 82,8 64,8% 

*média de 100 pontos e desvio padrão de 10 pontos, tendo como referência o período entre julho de 2010 a junho de 2015 
** não foi detectado padrão sazonal na série de NUCI 

 
 

 

SÉRIE DESSAZONALIZADA  SÉRIE ORIGINAL 

Diferença sobre o mês anterior (em pontos)   Diferença sobre o mesmo período do ano anterior (em pontos) 

Período 
Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação 

Atual 

Índice de 
Expectativas 

  Período 
Índice de 
Confiança 

Índice da 
Situação 

Atual 

Índice de 
Expectativas 

abr/16 0,2 0,6 1,1   abr/16 -10,1 -13,0 -7,1 

mai/16 2,1 -1,5 5,7   mai/16 -6,0 -12,8 0,9 

jun/16 -1,1 0,8 -3,0   jun/16 -7,9 -12,4 -3,2 

jul/16 2,7 1,0 4,4   jul/16 -2,5 -9,0 4,2 

ago/16 1,8 1,5 2,1   ago/16 0,1 -5,8 5,9 

set/16 2,1 0,6 3,4   set/16 4,0 -3,8 11,5 

 

 

 

 


