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Atividade aprofunda queda pelo quarto 
mês consecutivo

O indicador de nível de atividade cai pelo 
quarto mês consecutivo e atingiu 39,3 pontos 
em novembro, se afastando ainda mais da linha 
divisória de 50 pontos. O índice acumula queda 
de 3,0 pontos desde julho de 2016, quando 
atingiu 42,3 pontos. 

Os indicadores de expectativas também recuaram 
em dezembro, após se manterem estáveis no 
mês de novembro. Todos os índices permanecem 

Índice de evolução do nível de atividade  
Índice de difusão (0 a 100 pontos)

abaixo dos 50 pontos, o que denota expectativa 
de queda do nível de atividade, das compras de 
insumos e matérias-primas, de lançamento de 
novos empreendimentos e serviços e do número 
de empregados.

Nesse cenário, a intenção de investimento, que já 
se encontrava em níveis muito baixos, voltou a 
apresentar queda em dezembro.

O índice varia de 0 a 100. Valores maiores que 50 indicam crescimento do nível de atividade. 
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O nível de atividade e o nível de emprego 
continuaram em queda em novembro, 
registrando 39,3 e 36,8 pontos, respectivamente. 
Apesar de negativos, os índices são ligeiramente 
superiores aos registrados no mesmo período 
de 2015, quando alcançaram 36,3 e 35,7 pontos, 
respectivamente. Valores abaixo de 50 indicam 
queda da atividade e do emprego em relação ao 
mês anterior.

A utilização da capacidade de operação (UCO) 
não apresentou variação na comparação com o 
mês de outubro, e permaneceu em 56%. Apesar de 
não mostrar nova queda, o indicador encontra-se 

Atividade e emprego em queda

DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM NOVEMBRO DE 2016

Índice de nível de atividade efetivo/usual     
Índice de difusão (0 a 100 pontos)

O índice varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam nível de atividade acima do usual.

8,0 pontos percentuais abaixo da média histórica 
para o mês, o que reforça o fraco desempenho da 
indústria da construção.

O nível de atividade efetivo em relação ao usual 
oscilou dentro da margem de erro e caiu 0,6 
ponto em novembro na comparação com outubro, 
registrando 27,2 pontos. Na comparação com sua 
média histórica, o índice apresenta recuo de 15,1 
pontos. O índice de nível de atividade efetivo em 
relação ao usual varia de 0 a 100 pontos. Valores 
abaixo dos 50 pontos indicam nível de atividade 
abaixo do usual para o mês. Quanto mais abaixo 
dos 50 pontos, mais distante do usual.

 Nível de atividade efetivo-usual       Linha divisória
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As expectativas dos empresários se mantêm 
pessimistas em dezembro, todos indicadores 
de expectativa apresentaram queda. O índice 
de expectativa do nível de atividade para 
os próximos meses atingiu 44,2 pontos, com 
queda de 1,3 ponto. As expectativas de compra 
de insumos e matérias primas e de número de 
empregados caíram 1,6 pontos na mesma base de 

Manutenção do pessimismo nas expectativas

EXPECTATIVAS DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO EM DEZEMBRO DE 2016

comparação. Além desses, a expectativa de novos 
empreendimentos e serviços apresentou recuo 
de 2,0 pontos. É importante notar que, apesar 
de todos indicadores de expectativas terem 
apresentado queda na comparação mensal, todos 
se encontram em nível razoavelmente superior 
ao mês de dezembro de 2015.

Índices de expectativa
Índices de difusão (0-100 pontos) 

 Nível de atividade    Novos empreendimentos e serviços  

 Compra de insumos e matérias-primas    Número de empregados 

  Linha divisória

Índices variam no intervalo de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. 
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UCO(%)1 Nível de atividade2 Nível de atividade em 
relação ao usual3 Número de empregados2

nov/15 out/16 nov/16 nov/15 out/16 nov/16 nov/15 out/16 nov/16 nov/15 out/16 nov/16

CONSTRUÇÃO 57 56 56 36,3 40,0 39,3 26,9 27,8 27,2 35,7 37,7 36,8

PEQUENA 54 53 52 37,9 41,3 39,5 28,6 31,4 30,1 37,4 38,6 37,6

MÉDIA 57 57 56 35,8 41,8 40,7 27,1 29,1 28,3 35,8 40,2 38,6

GRANDE 58 57 57 36,0 38,4 38,4 26,1 25,8 25,5 35,1 35,9 35,5

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/15 nov/16 dez/16 dez/15 nov/16 dez/16 dez/15 nov/16 dez/16 dez/15 nov/16 dez/16 dez/15 nov/16 dez/16

CONSTRUÇÃO 39,3 45,5 44,2 36,7 44,7 42,7 36,5 43,9 42,3 38,2 44,2 42,6 26,3 27,3 25,9

PEQUENA 39,1 46,0 44,5 36,4 45,6 43,3 36,6 42,5 42,1 37,3 44,4 42,2 24,7 25,3 25,6

MÉDIA 39,2 45,8 44,9 38,1 45,7 44,6 36,6 45,1 44,8 38,4 44,9 44,8 25,5 27,8 24,5

GRANDE 39,4 45,1 43,6 36,1 43,8 41,4 36,5 43,8 41,0 38,5 43,8 41,5 27,3 27,7 26,8
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.
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Veja mais
Mais informações como série histórica e metodologia 
da pesquisa em:  www.cni.org.br/sondconstr

Perfil da amostra: 572 empresas, sendo 177 
pequenas, 257 médias, 138 grandes. 
Período de coleta: 1º a 12 de dezembro de 2016.

Especificações técnicas

i

Desempenho da indústria da construção

Expectativas da indústria da construção

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.

Intenção de investimento registra nova queda

O índice de intenção de 
investimentou registrou nova 
queda em dezembro, com recuo 
de 1,4 pontos. O índice de 25,9 
pontos também é inferior ao 
registrado em dezembro de 
2015 e está 9,5 pontos abaixo 
de sua média histórica, iniciada 
em novembro de 2013.

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.


