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 APRESENTAÇÃO 

A Pesquisa de Sondagem da Indústria da Construção é uma pesquisa realizada, 

nos primeiros dez dias úteis de cada mês, tendo como objetivo obter dados referentes 

à percepção do empresário industrial sobre a economia de sua empresa e também as 

expectativas e intenções destes empresários para os próximos 6 meses. 

A pesquisa possui indicadores que variam de 0 a 100 pontos. Acima dos 50 

pontos indicam comportamento positivo da economia frente ao indicador. Abaixo dos 

50 pontos, consequentemente, indicam uma queda, tanto no comportamento 

econômico da empresa e da economia, quantos nas expectativas e intenções do 

empresário industrial. 

Indicadores do nível da atividade (em pontos) - 2018 

ATIVIDADE mai/17 abr/18 mai/18 

Nível de atividade comparado ao mês anterior 41,7 50 35 

Nível de atividade em relação ao usual 33,3 50 40 

Nº de empregados comparado ao mês anterior 33,3 50 45 

Utilização da Capacidade Operação - UCO (%) 35,0 61 51 

 

 Nível de Atividade e Evolução no nº de empregados 

Com 45 pontos registrados em maio de 2018 no indicador de evolução do 

número de empregados, havendo variação de 5 pontos negativos, na passagem de abril 

para o mês subsequente. Quando comparado com maio de 2017 o indicador mostra 

uma expressiva evolução de 11,7 pontos. E por fim ficando acima do registrado no 

indicador nacional, que registrou 44,3 em maio de 2018. 

O Nível de atividade Registrado em maio deste ano, comparado ao mês anterior, 

foi de 35 pontos, 15 pontos abaixo do registrado em abril de 2018. Comparado ao 

mesmo período do ano anterior, houve uma queda de 6,7 pontos, quando o indicador 

registrou 41,7 pontos no mês de maio do ano de 2017. Em escala nacional o indicador 

registrou 44,4, acima do índice estadual. 

 

 UCO - Utilização da Capacidade de Operação 

A UCO de maio de 2018 registrou 51% uma queda de 10 pontos percentuais com 

relação ao mês anterior. Comparado com o mesmo período do ano anterior, o indicador 

registrou um aumento de 16 pontos percentuais, mostrando uma evolução no indicador 

no estado. O indicador a nível nacional apresentou a pontuação de 57%, mostrando que, 

mesmo um pouco abaixo, o estado está seguindo a tendência nacional. 

Fonte: FIER e CNI - Pesquisa Sondagem Industrial  
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 PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES 

O empresário industrial se manteve confiante para os seis meses subsequentes 

a maio, nos indicadores de nível de atividades e novos empreendimentos e serviços, 

tendo uma perspectiva negativa quanto aos outros indicadores. Confira tabela e gráfico 

a seguir: 

PROXIMOS SEIS MESES 

  mai/17 abr/18 mai/18 

Nível de atividades 50,0 50 50 

Compras de insumos e matérias-primas 50,0 50 45 

Novos empreendimentos e serviços  58,3 62,5 50 

Nº de empregados 50,0 58,3 45 

Intenção de investimento  41,7 41,7 45 

 

 INTENÇÃO DE INVESTIMENTO 

O indicador de Intenção de Investimento para os próximos seis meses registrou 

45 pontos em maio de 2018, mostrando assim um aumento de 3,3 pontos quando 

comparado ao mês anterior. O indicador nacional registrou 30,6 pontos, abaixo do 

registrado no Estado de Roraima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FIER e CNI - Pesquisa Sondagem Industrial  
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