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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 sofreu um revés em abril de 2017. Após ter
mostrado avanço expressivo no mês anterior, voltou a
apresentar queda. Todos os indicadores de condições
atuais e de expectativas para os próximos seis meses
retrocederam.
Em relação ao mês anterior, o indicador de evolução do
nível de atividade decresceu 7,2 pontos e recuou para
a faixa inferior a 50 pontos (43,9 pontos). O indicador
de emprego, que já se mantinha na faixa aquém do
mínimo desejado, registrou leve queda de 0,4 ponto e
se situou em 42,2 pontos.
O cenário adverso reflete a instabilidade dos
indicadores em época de crise. As séries oscilaram
abaixo de 50 pontos na maioria dos meses a partir de
2012, sinalizando que a recuperação do setor deverá
ser bastante lenta. Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

NÍVEL DE ATIVIDADE DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO MOSTRA INTENSA QUEDA

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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O fraco desempenho da indústria da construção do
Espírito Santo é reforçado pela alta ociosidade e pela
operação abaixo do usual para o mês, o que vem
ocorrendo há mais de quatro anos.
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 do setor caiu um ponto percentual na
passagem de março para abril, atingindo 55%, mas se
manteve acima do nível mediano.
O indicador de atividade em relação ao usual recuou
2,0 pontos percentuais em abril de 2017 em relação a
março, se posicionando em 23,6 pontos, idem ao
observado em abril de 2016. Assim, a indústria
capixaba da construção está em nível reduzido e
inferior ao usual definido pelos empresários.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

INDICADORES Abr/16 Mar/17 Abr/17
Evolução do nível de atividade 37,9 51,1 43,9
Atividade em relação ao usual 23,6 25,6 23,6
Evolução do número de empregados 36,1 42,6 42,2
Utilização da capacidade de operação -
UCO (%) 49,0 56,0 55,0

O contexto mostra piora em todos os indicadores de
condições atuais em abril de 2017 frente a março.
Além disso, apenas a utilização da capacidade de
operação se manteve em patamar superior a média.
Mas, em relação a abril de 2016, todos os indicadores
atuais mostraram resultado superior ou semelhante.
Condições Atuais

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE OPERAÇÃO
CAI EM ABRIL
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A sondagem realizada em maio aponta redução nas
expectativas dos empresários da indústria capixaba da
construção no que se refere aos próximos seis meses.
Além do decréscimo no mês, todos os índices continuam
abaixo da linha divisória de 50 pontos, o que por si só
indica expectativa de queda. Os indicadores de
expectativa de compras de insumos e matérias-primas e
de novos empreendimentos e serviços foram os que mais
caíram, em 5,2 pontos e 4,0 pontos, respectivamente.
Apesar desse resultado insatisfatório, a comparação com
maio do ano anterior mostra que todos os indicadores
estão atualmente em patamares superiores, significa
que, apesar do cenário retraído, existem perspectivas
de confiança do empresário capixaba para o setor
futuramente. A esperança de um panorama favorável
pode estar relacionada às tentativas de novas políticas
de incentivo ao crédito e investimento, bem como
redução de juros, que vem sendo aplicadas ao mercado.

Todos os indicadores de expectativas para os próximos seis
meses apontam decréscimos em maio de 2017, frente a
abril, se mantendo abaixo da 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 PERMANECEM NEGATIVAS EM MAIO
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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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Em maio de 2017, com o cenário desaquecido, os empresários da Indústria da Construção do Espírito Santo seguem pouco
propensos a investir e o indicador de intenção de investimentos reduziu em 2,2 pontos em relação a abril, acompanhando o
recuo de todos os outros indicadores. O índice atingiu 27,7 pontos, se posicionando 6,9 pontos abaixo da média histórica.
Contudo, na comparação de maio de 2017 com maio de 2016, identifica-se um avanço de 7,6 pontos.

EXPECTATIVAS EM MAIO DE 2017 PARA 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 EM 2017
A indústria da construção do Espírito Santo ainda atravessa
uma fase de baixa atividade, reflexo da retração enfrentada
pelo setor e pela economia em geral. Os indicadores de
atividade de abril e expectativas em maio permanecem
abaixo do mínimo esperado ou desejado pelos empresários,
incluindo as intenções de investimentos.
Alguns fatores podem contribuir para restabelecer a
confiança e diminuir o pessimismo, como a queda da inflação
e a expectativa de aprovação das reformas econômicas. A
retomada do crescimento será possível a partir das
reformulações nas políticas de incentivo à construção, como
concessões e privatizações, e as melhorias nos benefícios de
crédito e investimento que impulsionam a compra de imóveis
e intensificam projetos de infraestrutura e logística.
A redução da taxa básica de juros incentiva a recuperação 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. Entretanto, a insegurança econômica é
preocupante, tendo em vista o cenário de crise que o país
enfrenta, com alto índice de desemprego e diminuição da
renda familiar, agravada com a crise política.
Nesse mês de maio, a Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) lançou o primeiro indicador nacional do
país que mede a evolução dos lançamentos e vendas,
importante iniciativa, a fim de se obter uma ferramenta
estratégica para a tomada de decisão pelo empreendedor e
pelos demais agentes, bem como para a formulação de
políticas públicas.
Como a indústria da construção contribui para a reversão da
crise econômica, visto o efeito multiplicador da renda
gerada, a expectativa é que a adoção de novas medidas
econômicas, juntamente às políticas de combate ao déficit
habitacional e redução da burocracia, estimulem e
reaqueçam o setor. Uma economia mais otimista, eficiente e
confiável proporciona a retomada do crescimento.
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EXPECTATIVAS EM MAIO - 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

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 49,0 56,0 55,0 37,9 51,1 43,9 23,6 25,6 23,6 36,1 42,6 42,2

POR PORTE

Pequena¹ 39,0 59,0 53,0 33,3 45,5 36,1 25,0 27,3 25,0 37,5 40,9 34,4

Média+Grande² 52,0 55,0 55,0 39,3 52,8 46,4 23,2 25,0 23,2 35,7 43,1 44,6

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
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EXPECTATIVAS EM MAIO DE 2017 PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES

Nível de atividade¹
Novos 

empreendimentos e 
serviços¹

Compras de insumos 
e matérias-primas¹

Número de 
empregados¹

Mai 
2016

Abr
2017

Mai 
2017

Mai 
2016

Abr
2017

Mai 
2017

Mai 
2016

Abr
2017

Mai 
2017

Mai 
2016

Abr
2017

Mai 
2017

Indústria da construção 33,8 48,9 47,8 27,5 48,9 44,9 31,4 47,4 42,2 31,4 44,6 42,8

POR PORTE

Pequena¹ 33,3 54,5 52,8 29,2 50,0 47,2 29,2 52,3 41,7 29,2 40,9 44,4

Média+Grande² 33,9 47,2 46,2 26,9 48,6 44,2 32,1 45,8 42,3 32,1 45,8 42,3

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: 02 A 12 DE MAIO 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
23 empresas industriais capixabas (9 pequenas, 14 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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