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Empresários estão otimistas para 2018 
As expectativas dos empresários são positivas e 
apontam para um crescimento da Indústria da 
Construção nos próximos meses. Em dezembro, 
todos os indicadores de expectativa consolidaram 
sua recuperação e superaram a linha divisória de 
50 pontos.

O ICEI reforça o otimismo dos empresários ao 
registrar 56,7 pontos, maior valor desde março 
de 2013. O componente de expectativa foi o 
principal responsável por esse comportamento, 
embora o indicador de condições atuais venha 

Índices de expectativa  
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

se aproximando da linha de 50 pontos, indicando 
que a piora das condições correntes de negócios 
ficou para trás. 

Nesse cenário, a intenção de investimento 
manteve a trajetória de alta e atingiu 33,8 pontos, 
em dezembro, maior valor desde abril de 2015. 
Cabe ressaltar, no entanto, que apesar da recente 
evolução positiva, o indicador ainda se encontra 
abaixo da média histórica de 36,8 pontos para o 
mês de dezembro. 

* Os índices variam no intervalo de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento.

 Nível de atividade  Novos empreendimentos e serviços                Compra de insumos e matérias-primas   
 Número de empregados       Linha divisória
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O indicador de número de empregados aumentou 
de 43,1 pontos, em outubro, para 44,9 pontos em 
novembro. Na comparação anual, o crescimento 
foi de 8,1 pontos. No entanto, o indicador 
permanece abaixo dos 50 pontos, o que revela 
queda do emprego, embora em menor ritmo que 
o observado anteriormente. 

O indicador de atividade manteve-se praticamente 
estável entre outubro e novembro, permanecendo 
abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que 
denota queda da atividade em relação a outubro. 

Emprego reduz ritmo de queda em novembro

Ociosidade continua elevada

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM NOVEMBRO DE 2017

Índice de evolução do número de empregados*     
Índice de difusão (0 a 100 pontos)

*O índice varia de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam crescimento do número de empregados. 

No entanto, o indicador está 7,5 pontos acima 
do observado no mesmo mês de 2016, o que 
mostra menor ritmo de queda da atividade nessa 
comparação. 

• PORTES 
O indicador de nível de atividade do setor de 
obras de infraestrutura atingiu 50 pontos em 
dezembro, apontando estabilidade do nível 
de atividade em relação ao mês anterior pela 
primeira vez desde setembro de 2013.

A ociosidade permanece elevada na Indústria 
da Construção, embora tenha mostrado certa 
melhora nos últimos meses. O indicador de 
atividade efetivo/usual passou de 34,1 pontos 
em outubro para 34,5 pontos em novembro. O 
valor é o maior observado desde janeiro de 2015. 
Valores abaixo de 50 indicam nível de atividade 
abaixo do usual para o mês.

Em novembro, a Utilização da Capacidade 
Operacional (UCO) manteve-se estável em 59%, 
após apresentar alta gradativa nos quatro últimos 
meses. O percentual encontra-se três pontos 
percentuais acima do registrado no mesmo mês 
de 2016, mas quatro pontos percentuais abaixo 
da média histórica para o mês.  
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Todos os indicadores de expectativa dos 
empresários cresceram na passagem de 
novembro para dezembro. Os indicadores de 
expectativa do nível de atividade e o do número 
de empregados apresentaram alta de 2,6 e 1,8 
pontos, respectivamente, atingindo 53,0 e 50,8 

Empresários esperam melhora do emprego e da atividade 
na indústria da construção

EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM DEZEMBRO DE 2017

pontos, em dezembro. Os indicadores de novos 
empreendimentos e serviços e compras de 
insumos e matérias primas cresceram 1,9 e 3,1 
pontos, respectivamente, alcançando 51,9 e 52,5 
pontos. Todos os índices mostram expectativa de 
aumento.

Os empresários estão mais propensos a investir. O 
indicador de intenção de investimento aumentou 
pelo quinto mês consecutivo, ao passar de 30,7 

Intenção de investimento segue trajetória de alta
pontos, em novembro, para 33,8 pontos em 
dezembro. O índice varia de 0 a 100 pontos e quanto 
maior o valor, maior a propensão a investir. 

Índice de intenção de investimento
Índice de difusão (0-100 pontos)*

*O índice varia no intervalo de 0 a 100. Quanto maior o índice, maior é a intenção de investimento.
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ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO EM DEZEMBRO

Série histórica    
Índice de difusão (0 a 100 pontos)*

*Valores abaixo de 50 pontos indicam falta de confiança do empresário. Quanto mais abaixo de 50 pontos, maior e mais disseminada é a falta de confiança.

  ICEI - Construção        Linha divisória

Confiança dos empresários aumenta em dezembro
O índice de confiança do empresário da indústria 
da construção manteve a trajetória de alta iniciada 
em agosto, reforçando a confiança dos empresários 
para os próximos meses. O índice passou de 
54,4 pontos, em novembro, para 56,7 pontos em 
dezembro, maior valor desde março de 2013.

A alta é explicada tanto pela perspectiva positiva 
em relação aos próximos seis meses, quanto pela 
avaliação menos negativa em relação às condições 
correntes de negócios.  O indicador de expectativa 
aumentou 2,7 e o de condições atuais 1,4 ponto, 
atingindo 60,5 e 49,2 pontos, respectivamente.

Termômetro do ICEI - Construção
Índice (0 a 100 pontos)*
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UCO(%)1 Nível de atividade2 Nível de atividade em 
relação ao usual3 Número de empregados2

nov/16 out/17 nov/17 nov/16 out/17 nov/17 nov/16 out/17 nov/17 nov/16 out/17 nov/17

CONSTRUÇÃO 56 59 59 39,3 46,9 46,8 27,2 34,1 34,5 36,8 43,1 44,9

PEQUENA 52 54 57 39,5 46,9 47,2 30,1 36,9 39,0 37,6 46,7 45,2

MÉDIA 56 61 61 40,7 47,0 47,8 28,3 34,8 35,9 38,6 44,2 44,6

GRANDE 57 59 59 38,4 46,8 46,1 25,5 32,7 32,0 35,5 41,2 44,9

Resultados por porte de empresa

Nível de Atividade4 Novos empreendimentos 
e serviços4

Compra de insumos e 
matérias primas4

Número de 
empregados4

Intenção de 
investimento5

dez/16 nov/17 dez/17 dez/16 nov/17 dez/17 dez/16 nov/17 dez/17 dez/16 nov/17 dez/17 dez/16 nov/17 dez/17

CONSTRUÇÃO 44,2 50,4 53,0 44,7 50,0 51,9 42,3 49,4 52,5 42,6 49,0 50,8 25,9 30,7 33,8

PEQUENA 44,5 48,2 52,8 45,6 47,8 51,4 42,1 47,5 51,7 42,2 45,9 50,6 25,6 30,7 33,9

MÉDIA 44,9 51,8 53,6 45,7 50,9 50,4 44,8 51,4 52,5 44,8 50,6 51,4 24,5 31,6 31,4

GRANDE 43,6 50,4 52,8 43,8 50,2 53,0 41,0 49,0 52,8 41,5 49,2 50,6 26,8 30,2 35,2
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Veja mais
Mais informações como dados setoriais, edições 
anteriores, versão inglês, metodologia da pesquisa e 
série histórica em::  www.cni.org.br/sondconstr

Perfil da amostra: 578 empresas, sendo 182 
pequenas, 267 médias, 129 grandes. 
Período de coleta: 1 a 13 de dezembro de 2017.

Especificações técnicas

i

Desempenho da indústria da construção

Expectativas da indústria da construção

ICEI - Construção6 Condições atuais7 Expectativas8

dez/16 nov/17 dez/17 dez/16 nov/17 dez/17 dez/16 nov/17 dez/17

CONSTRUÇÃO 46,3 54,4 56,7 35,7 47,8 49,2 51,7 57,8 60,5

PEQUENA 45,3 51,8 55,8 33,3 44,8 48,3 51,3 55,5 59,9

MÉDIA 47,3 55,5 56,4 37,2 48,8 49,1 52,3 59,0 60,0

GRANDE 46,1 54,7 57,2 35,7 48,4 49,5 51,6 57,9 61,0

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.
5 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Quanto maior o valor, maior a propensão a investir.
6 - O ICEI - Construção varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam confiança do empresário.
7 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam situação melhor em comparação com os últimos seis meses .
8 - Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa otimista para os próximos seis meses.

Índice de Confiança do Empresário da Indústria da Construção e seus componentes

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

