
Construção cearense retoma crescimento em setembro

Em setembro, o setor da construção cearense voltou a 
apresentar crescimento em todos os indicadores analisa-
dos, após registrar quedas no mês anterior. O Nível de Ati-
vidade Efetivo teve um aumento expressivo de 15,1 pon-
tos em relação ao mês anterior. O indicador de Empregos 
voltou a apresentar um resultado positivo, após dois meses 
seguidos de queda, ao marcar 56,2 pontos. 

Nacionalmente, o índice de Evolução do Nível de Ativida-
de subiu pelo segundo mês seguido ao alcançar 51,2 pon-
tos. O setor da construção nacional também apresentou 
crescimento na Utilização da Capacidade Operacional e re-
gistrou 62%. 

Para os próximos seis meses os empresários seguiram a ten-
dência dos meses anteriores e apresentaram otimismo em 
todos os indicadores analisados, bem como um aumento na 
Intenção de Investimentos. 

Essas foram as principais conclusões da pesquisa Sondagem 
da Construção, realizada pelo Observatório da Indústria da 
Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, em par-
ceria com a Confederação Nacional da Indústria – CNI.
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Evolução do nível de atividade

A Evolução do Nível de Atividade voltou a 
crescer no mês de setembro para o Ceará 
e marcou 51,1 pontos. No Brasil, o índice 
apresentou mais um mês de crescimento e 
registrou 51,2 pontos. 

SONDAGEM DA
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EXPECTATIVAS
As Expectativas da construção cearense para os próximos seis meses permaneceram positivas. Apesar do otimismo apre-
sentado pelo empresariado do Ceará, alguns índices nacionais sofreram queda: Compras de Insumos e Matérias Primas, 
Novos empreendimentos e serviços e Nível de atividade. No âmbito estadual, a maioria dos índices apresentou crescimen-
to, com exceção da expectativa para Compras de Insumos e Matérias Primas.

Número de empregados

O índice de Número de Empregados 
voltou a apresentar crescimento em se-
tembro após quedas em julho e agosto. 
No Ceará, o índice cresceu 11,6 pontos e 
registrou 56,2 pontos. No Brasil, o índice 
apresentou o melhor resultado obtido na 
série histórica e marcou 50,1 pontos. 

Utilização da capacidade de operação (UCO)

O indicador de UCO voltou a crescer no 
Ceará no mês de agosto e se manteve aci-
ma do registrado nacionalmente ao mar-
car 74%. Já o Brasil apresentou o 5º mês 
de aumento e alcançou 62%. Ambos os 
resultados são superiores ao que era regis-
trado no pré-pandemia de fevereiro, por 
exemplo.

Nível de atividade (efetivo/usual)

O Nível de Atividade Efetivo registrou 
crescimento tanto no país quanto no es-
tado. No Ceará, o índice subiu 15,1 pontos 
em relação ao mês anterior e marcou 43,8 
pontos, ultrapassando o registrado no pré-
-pandemia (39,1). Já o Brasil apresentou, 
pelo 5º mês seguido, um aumento e pon-
tuou 39,5 pontos.  
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Nível de atividade

Novos empreendimentos e serviços

O índice de expectativa para os próximos seis meses do Nível de Atividades apresentou otimismo pelo 4º mês seguido para 
o Ceará e Brasil. No âmbito estadual, ele cresceu 2,3 pontos e marcou 59,2. No âmbito nacional, ocorreu uma leve queda e 
registrou 55,7 pontos. 

Em outubro, as perspectivas para os próximos seis meses em relação à realização de Novos Empreendimentos e Serviços 
apresentaram crescimento no Ceará, após registrar queda no mês anterior. No estado, o indicador registrou 55,1 pontos e 
marcou o 4º mês seguido de otimismo do empresariado da construção. Já no Brasil, o índice apresentou leve queda e mar-
cou 54,6 pontos.

Compra de matéria-prima e insumos

O indicador de expectativa de Compra de Matérias-Primas e Insumos para os próximos seis meses apresentou declínio tan-
to no Ceará quanto no Brasil, porém o empresariado se manteve otimista. No Ceará, o índice marcou 52,4 pontos enquanto 
no Brasil registrou 54,2.
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Intenção de investimento

A Intenção de Investimentos para os próximos seis meses apresentou crescimento no estado do Ceará ao marcar 47,7 pon-
tos, configurando o momento de maior propensão a investir desde janeiro deste ano. No Brasil, o índice apresentou queda 
após quatro meses seguidos de crescimento e marcou 40,9 pontos. 

Número de empregados

A expectativa para o Número de Empregados para os próximos seis meses apresentou crescimento tanto no estado quanto 
no país. No Ceará, o índice cresceu pelo segundo mês seguido e registrou 58,6 pontos, a expectativa já é superior à registra-
da no pré-pandemia (57,7). Já no Brasil ocorreu um crescimento tímido (0,9) e marcou 55 pontos. 
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Resumo dos resultados

Expectativas

Total
Nível de atividade 
comparado ao mês 

anterior 

Nível de atividade em 
relação ao usual

Número de empregados 
comparado ao mês 

anterior 

Utilização da Capacidade 
Operação - UCO (%)

 set/19 ago/20 set/20 set/19 ago/20 set/20 set/19 ago/20 set/20 set/19 ago/20 set/20
Indústria geral 50 48,1 51,1 36,4 28,7 43,8 40,9 44,6 56,2 68 73 74
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Total
Nível de atividade 
para os próximos 

seis meses

Compras de insumos 
e matérias-primas 
para os próximos 

seis meses

Novos 
empreendimentos 
e serviços para os 

próximos seis meses

Nº de empregados 
para os próximos 

seis meses

Intenção de 
investimento para os 
próximos seis meses

 out/ 
19

set/ 
20

out/ 
20

out/ 
19

set/ 
20

out/ 
20

out/ 
19

set/ 
20

out/ 
20

out/ 
19

set/ 
20

out/ 
20

out/ 
19

set/ 
20

out/ 
20

Indústria 
geral

54,6 56,9 59,2 50,7 57,8 52,4 56 53,4 55,1 51,3 52,8 58,6 44,6 41,9 47,7
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