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METODOLOGIA

A Sondagem Indústria da Construção é uma pesquisa de opinião empresarial, criada pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e realizada mensalmente em parceria com as Federações das Indústrias, para
monitorar a evolução da atividade de construção, do sentimento do empresário e,
consequentemente, da evolução futura da indústria da construção. No Espírito Santo a pesquisa é
realizada pelo Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa,
e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo).
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O panorama da indústria da construção no Espírito
Santo permanece desafiador, contudo contamos com
avanço significativo em março de 2017. A percepção
dos empresários do setor melhora diante das
expectativas para os próximos seis meses e dos
indicadores de condições atuais.
Em referência ao mês anterior, o indicador de evolução
do nível de atividade avançou expressivamente,
alcançando alta de 9,9 pontos. Entretanto, o número
de empregados identifica queda de 2,4 pontos. Assim,
o índice do nível de atividade na indústria atinge o
patamar acima da linha dos 50 pontos (51,1 pontos),
já o emprego se mantém na faixa aquém do esperado
(42,6 pontos). Apesar do aumento no indicador de
atividade, o cenário ainda é de cautela. A instabilidade
dos indicadores, cuja série oscilou abaixo de 50 pontos
na maioria dos meses a partir de 2012, sugere uma
recuperação lenta. Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

O CENÁRIO MELHORA GRADATIVAMENTE, MAS
AINDA É DESAQUECIDO

Os índices variam de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 indicam aumento ou atividade acima do
usual e, valores abaixo, queda ou atividade abaixo do usual. Quanto menor o índice, mais intenso e
disseminada é a queda.
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A Utilização da Capacidade de Operação (UCO) é um
percentual médio apurado com base na percepção do
industrial sobre a intensidade no uso dos recursos da
empresa para realizar seus serviços e empreendimentos
no mês. A UCO no setor da construção do Espírito
Santo atingiu 56% em março de 2017, obtendo
consecutivo avanço significativo e se mantendo
acima do nível mediano da capacidade operacional.
Ao realizar o comparativo com o mês anterior o
crescimento foi de 2%, além desse ser o melhor índice
verificado desde agosto de 2016.
O indicador de atividade em relação ao usual se
posicionou com 25,6 pontos, encontrando-se apenas 0,5
ponto acima do registrado em fevereiro de 2017.
A indústria capixaba da construção está em nível
desaquecido e inferior ao usual definido pelos
empresários, porém adquire avanços que possibilitam
melhores expectativas.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

INDICADORES Mar/16 Fev/17 Mar/17
Evolução do nível de atividade 33,6 41,2 51,1
Atividade em relação ao usual 26,0 25,1 25,6
Evolução do número de empregados 33,3 45,0 42,6
Utilização da capacidade de operação -
UCO (%) 51,0 54,0 56,0

O contexto demonstra melhora em quase todos os
indicadores de condições atuais em março de 2017,
em que dois indicadores já atingem patamar acima
dos 50 pontos. Em referência a março de 2016
somente um indicador obtém resultado inferior.
Condições Atuais

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE OPERAÇÃO
OBTÉM ACRÉSCIMO CONSECUTIVO



A pesquisa do 1º trimestre de 2017 mostrou que os
empresários da indústria da construção capixaba
obtiveram uma percepção negativa quanto a situação
econômica, tendo em vista que todos os indicadores
registraram reduções significativas em relação ao
trimestre anterior: margem de lucro (-3,1 pontos),
situação financeira (-11,0 pontos) e acesso ao crédito
(-8,2 pontos). Além disso, todos permanecem abaixo do
nível esperado (50 pontos), demonstrando a insatisfação
dos empresários e a ineficiência dos serviços.
Em relação ao 1º trimestre de 2016, houve decréscimo
na maioria dos indicadores investigados, com exceção
do acesso ao crédito.
O preço médio das matérias-primas avançou
novamente. Nesse trimestre, frente ao anterior, atingiu-
se alta de +1,4 ponto, sustentando o indicador acima do
nível de 50 pontos (57,8 pontos). Comparado ao
1º trimestre de 2016 recuou 4,9 pontos.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

INDICADORES 1º trim/16 4º trim/16 1º trim/17
Margem de lucro operacional 28,5 29,7 26,6
Situação financeira 33,6 42,9 31,9
Acesso ao crédito 26,5 40,6 32,4
Preço médio das matérias
primas 62,7 56,4 57,8

Desempenho no 1º trimestre de 2017

DESEMPENHO NO 1º TRIMESTRE DE 2017

Os valores variam de 0 a 100. Valores abaixo de 50 indicam queda da produção e 
emprego, mesmo que sejam superiores aos do mês anterior.
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No 1º trimestre de 2017, as três
principais dificuldades assinaladas
pelos empresários capixabas da
construção na gestão dos seus
negócios foram as mesmas do
trimestre anterior: elevada carga
tributária (55,2%), demanda interna
insuficiente (48,3%), inadimplência
dos clientes (44,8%). Posteriormente
vieram, taxas de juros elevadas
(41,4%), insegurança jurídica
(37,9%), competição desleal (31,0%),
burocracia excessiva (27,6%) e falta
de capital de giro e falta de
financiamento de longo prazo
(ambas com 20,7%), dentre outras.
Os percentuais não somam 100% pela
possibilidade de múltiplas respostas.

¹Competição desleal, por exemplo: informalidade, contrabando, dumping etc.)²Dificuldaes na logística de transporte (estradas, infraestrutura portuária, etc.)Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

Principais problemas enfrentados pela indústria capixaba da construção (%)
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A sondagem realizada em abril aponta leve aumento
nas expectativas dos empresários da indústria da
construção do Espírito Santo referente aos próximos
seis meses. No entanto, os índices continuam abaixo
da linha divisória de 50 pontos, mesmo atingindo
pontuações superiores às verificadas no mês de
março.
A análise de abril de 2017 em relação à abril de 2016,
demonstra avanços e patamar superior em todas as
expectativas pesquisadas. Assim, identifica-se
perspectivas de maior confiabilidade do empresário
capixaba para o setor futuramente. A esperança de
um cenário positivo pode estar interligada à resposta
diante das tentativas de novas políticas de incentivo
ao crédito e investimento, bem como redução do
juros, que vem sendo aplicadas ao mercado.

Todos os indicadores de expectativas para os próximos seis
meses apontam acréscimos em abril de 2017, frente a
março, contudo todos se mantém inferior à linha divisória
dos 50 pontos.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
Os índices de expectativa variam de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 indicam
expectativa de aumento e valores abaixo, expectativa de queda. Quanto menor o índice, mais intenso e
disseminado é o pessimismo.

EXPECTATIVAS PARA OS PRÓXIMOS SEIS
MESES VOLTAM A SER PESSIMISTAS
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Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

Os índices de expectativa variam de 0 a 100 pontos, sendo que valores acima de 50 indicam expectativa 
de aumento e valores abaixo, expectativa de queda. Quanto menor o índice, mais intenso e disseminado é 
o pessimismo.
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O cenário frágil da atividade permanece, porém a intenção de investimento avança consecutivamente. Em abril de 2017 as
expectativas dos empresários da Indústria da Construção do Espírito Santo em investir apresentam acréscimo de 5,5 pontos
frente a março, acompanhando o crescimento dos indicadores do nível de atividade e utilização da capacidade operacional.
O índice alcançou 29,9 pontos, se mantendo abaixo da média histórica com apenas 4,9 pontos. Ao relacioná-lo com março
de 2016 identifica-se uma alta de 2,6 pontos.

EXPECTATIVAS EM ABRIL DE 2017 DOS INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
O Índice de Intenção de Investimento, é uma medida da disposição do empresário capixaba da construção em 
investir nos próximos seis meses e vem sendo divulgado, mensalmente, desde janeiro de 2015. O índice 
varia de 0 a 100 pontos, quanto maior o índice, maior a propensão a investir.
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PANORAMA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PARA 2017
A indústria da construção capixaba ainda é uma das mais
afetadas pelo desemprego, reflexo da retração enfrentada
pelo setor e pela economia. Os indicadores permanecem
abaixo do esperado pelos empresários.
O crescimento poderá ser retomado a partir de
reformulações nas políticas de incentivo a construção, como
concessões e privatizações. Precisa-se melhorar, também, os
benefícios de crédito e investimento que impulsionam a
compra de imóveis e intensificam projetos de infraestrutura
e logística.
A aquisição de crédito permanece com previsões sem grandes
avanços em 2017, porém algumas medidas estão sendo
tomadas para estimular a economia. Segundo a diretoria do
Banco Central, a conjuntura econômica vem evoluindo,
permitindo uma maior intensificação na flexibilidade
monetária, maior que a decidida em última reunião do
COPOM (Comitê de Política Monetária) no mês de abril, na
qual reduziu-se o juro em 1 ponto percentual, para 11,25%

ao ano. A expectativa, segundo especialistas, para a próxima
reunião do comitê é positiva, contam com nova redução em
1 ponto percentual.
A diminuição da taxa básica de juros na economia incentiva a
evolução da atividade econômica, melhorando a confiança e
expectativa do mercado para os próximos meses, bem como
a aquisição de crédito e consumo, alavancando a demanda
no setor da construção. Contudo, a insegurança econômica
ainda é preocupante, tendo em vista o atual cenário, com
alto índice de desemprego e redução da renda familiar.
Considerando que a indústria da construção contribui para
reversão da crise econômica, visto o efeito multiplicador da
renda gerada, espera-se que a adoção dessas novas medidas
econômicas, juntamente as políticas de combate ao déficit
habitacional e redução da burocracia, estimulem e
reaqueçam o setor. Desse modo, uma economia mais
otimista, eficiente e confiável proporciona a retomada do
crescimento.



Sondagem Indústria da Construção ANO 07 – MARÇO 2017

EXPECTATIVAS EM ABRIL - INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO POR PORTE

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI ¹Empresa com 10 a 49 empregados; ²Empresa acima de 50 empregados.

O Índice de Intenção de Investimento, que é uma medida da disposição do empresário capixaba da 
construção em investir nos próximos seis meses, vem sendo divulgado, mensalmente, desde janeiro
de 2015. O índice varia de 0 a 100 pontos, quanto maior o índice, maior a propensão a investir.
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EVOLUÇÃO MENSAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

UCO (%)¹ Evolução do nível de 
atividade²

Nível de atividade em 
relação ao usual³

Evolução do nº de 
empregados²

Mar  
2016

Fev
2017

Mar 
2017

Mar  
2016

Fev
2017

Mar 
2017

Mar  
2016

Fev
2017

Mar 
2017

Mar  
2016

Fev
2017

Mar 
2017

Indústria da construção 51,0 54,0 56,0 33,6 41,2 51,1 26,0 25,1 25,6 33,3 45,0 42,6

POR PORTE

Pequena¹ 49,0 50,0 59,0 29,2 43,8 45,5 29,2 31,3 27,3 33,3 53,6 40,9

Média+Grande² 51,0 55,0 55,0 35,0 40,4 52,8 25,0 23,1 25,0 33,3 42,3 43,1

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.
¹ Empresa com 10 a 49 empregados. ² Empresa acima de 50 empregados.
Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI



CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO TRIMESTRE
Margem de lucro 

operacional
Preço médio dos 

insumos e matérias-
primas

Situação financeira Acesso ao crédito

I
2016

IV
2016

I
2017

I
2016

IV
2016

I
2017

I
2016

IV
2016

I
2017

I
2016

IV
2016

I
2017

Indústria da construção 28,5 29,7 26,6 62,7 56,4 57,8 33,6 42,9 31,9 26,5 40,6 32,4

POR PORTE

Pequena¹ 29,2 33,3 27,3 45,0 52,3 59,1 29,2 37,5 31,8 31,3 46,9 35,7

Média+Grande² 28,3 28,6 26,4 68,3 57,7 57,4 35,0 44,6 31,9 25,0 38,6 31,3
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¹ Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva.
¹ Empresa com 10 a 49 empregados. ² Empresa acima de 50 empregados.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI



Sondagem Indústria da Construção ANO 07 – MARÇO 2017

EXPECTATIVAS EM ABRIL DE 2017 PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES

Nível de atividade¹
Novos 

empreendimentos e 
serviços¹

Compras de insumos 
e matérias-primas¹

Número de 
empregados¹

Abr
2016

Mar 
2017

Abr
2017

Abr
2016

Mar 
2017

Abr
2017

Abr
2016

Mar 
2017

Abr
2017

Abr
2016

Mar 
2017

Abr
2017

Indústria da construção 38,7 44,9 48,9 37,4 44,1 48,9 39,9 40,4 47,4 38,4 40,4 44,6

POR PORTE

Pequena¹ 29,2 40,6 54,5 29,2 43,8 50,0 29,2 40,6 52,3 33,3 40,6 40,9

Média+Grande² 41,7 46,2 47,2 40,0 44,2 48,6 43,3 40,4 45,8 40,0 40,4 45,8

¹ Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva.
¹ Empresa com 10 a 49 empregados. ² Empresa acima de 50 empregados.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI



PERÍODO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES: 03 A 17 DE ABRIL DE 2017.
- Em janeiro de 2012, as empresas da amostra foram reclassificadas segundo a CNAE 2.0, os portes de empresa foram redefinidos
de acordo com a metodologia do EuroStat (mais informações http://www.cni.org.br/) e a série histórica do Espírito Santo foi
recalculada retroativamente a fevereiro de 2010.
- Os indicadores variam no intervalo de 0 a 100, sendo que valores acima de 50 pontos indicam aumento, atividade acima do usual
ou expectativa positiva e abaixo de 50 pontos, queda, atividade abaixo do usual ou expectativa negativa.
- A pesquisa, cuja amostra é selecionada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, contou nesse mês com a participação de
29 empresas industriais capixabas (11 pequenas, 18 médias+grandes).
COORDENAÇÃO: Unidade de Gestão da Informação - UGI
Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913
Tel.: (27) 3334-5948/Telefax: (27) 3334-5733 - E-mail: pesquisaideies@findes.com.br – www.sistemafindes.org.br
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