
1 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento da produção frente ao mês anterior

Apesar dos recentes indicadores negativos que o setor da 
Construção vem apresentando, as expectativas da Indús-
tria da Construção para os próximos meses são otimistas, 
principalmente no que diz respeito ao Número de Empre-
gados, que atingiu sua maior pontuação desde dezembro 
de 2014.

A atividade da Indústria da Construção cearense apresen-
tou queda em janeiro, porém alcançou seu maior resulta-
do desde março do ano passado. As perspectivas para os 
próximos meses são positivas: os indicadores de Nível de 
Atividade, Novos Empreendimentos e Serviços e Compra 
de Insumos e Matérias Primas registraram valores acima 
dos 50 pontos, apontando otimismo do empresário ce-
arense.

Por fim, a intenção de investimentos do setor atingiu 39,5 
pontos, apresentando um bom avanço em relação ao mês 
anterior e voltando a se situar acima de sua média históri-

ca, de 34,7 pontos, apesar de ainda se encontrar abaixo 
dos 50 pontos.

Essas foram as principais conclusões da pesquisa Sonda-
gem Industrial, realizada pelo Observatório da Indústria 
da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, 
em parceria com a Confederação Nacional da Indústria – 
CNI.

EXPECTATIVA EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE 
EMPREGADOS REGISTRA FORTE ALTA

Fonte: Observatório da Indústria 

Como os valores se situaram abaixo 
dos 50 pontos, percebe-se que o nível 
de atividade do setor da Construção 
cearense apresentou uma retração. Os 
indicadores do Ceará e do Brasil assi-
nalaram 47,7 e 44,3 pontos, respectiva-
mente, revelando uma retração menor 
que a observada em janeiro.
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ENTENDA OS INDICADORES DE DIFUSÃO: O indicador de difusão da sondagem industrial varia entre 0 e 100 pontos. A linha de 50 pontos 
indica estabilidade. Predominância de respostas dos itens “aumento” e “aumento acentuado” levam o indicador acima dos 50 pontos. Por ou-
tro lado, indicadores abaixo desta linha indicam maior contingente de empresários apontando “queda” ou “queda acentuada” como respostas.

Evolução do nível de atividade1
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No que diz respeito à quantidade de 
trabalhadores no setor, houve mais uma 
diminuição nesse indicador em feverei-
ro. No Ceará, o número de empregados 
marcou 42,5 pontos (valor 0,1 ponto 
maior que em janeiro) e no Brasil o re-
sultado foi de 42,9 pontos (valor 0,4 
ponto maior que em janeiro). 

A Utilização da Capacidade de Ope-
ração (UCO) foi de 59% em fevereiro, 
aumentando em relação a janeiro: no 
Ceará houve crescimento de 8 pontos 
percentuais em relação ao mês ante-
rior, enquanto no Brasil o crescimento 
foi de 1 ponto percentual.

Os valores de atividade foram de 39,4 
pontos para o Ceará e 38,7 pontos 
para o Brasil, indicando nível de ativi-
dade abaixo do usual para o período. 
Apesar dessa queda, esse foi o maior 
valor para o Ceará nos últimos 12 me-
ses.
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Nível de atividade efetivo em relação ao usual2

Evolução do número de empregados4

Fonte: Observatório da Indústria 

Utilização da Capacidade de Operação (UCO)

Fonte: Observatório da Indústria 

Fonte: Observatório da Indústria 

2 Indicadores variam de 0 a 100. Valores maiores que 50 pontos indicam utilização da capacidade instalada acima do usual para o mês.
3 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam estoque efetivo acima do planejado.
4 Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam aumento do número de empregados frente ao mês anterior.
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No que concerne às expectativas, o empresariado da Indús-
tria da Construção segue otimista em relação ao nível de 
atividade. Os indicadores do Ceará e do Brasil anotaram 
55,4 e 56,1 pontos em março, respectivamente, mostrando 
expectativas positivas para os próximos 6 meses. O Índice 
no Estado apresentou uma subida em relação ao mês ante-
rior de 1 ponto, chegando ao quinto mês seguido com valor 
acima dos 50 pontos.

As perspectivas referentes à realização de novos empre-
endimentos e serviços do setor da Construção também 
indicam cenário positivo para o futuro, com os índices do 
Ceará e do Brasil marcando 54 e 54,5 pontos, respectiva-
mente. 

Nas Compras de Matérias-Primas e Insumos, o otimismo 
do industrial cearense e brasileiro permanece. Os valores 
registrados em março, para os próximos 6 meses, seguem 
acima dos 50 pontos (52,4 no Ceará e 56,1 no Brasil). É o 
terceiro mês seguido que, tanto no Brasil como no Ceará, 
os empresários indicam otimismo (valores acima dos 50 
pontos) nesse aspecto.

No que concerne às expectativas para os próximos 6 me-
ses em relação ao número de empregados, o Ceará re-
gistrou um grande aumento em relação a fevereiro, com 
subida de mais de 8 pontos, e atingindo a marca de 55,4 
pontos, voltando a apresentar um cenário otimista. No Bra-
sil, o indicador registrou seu quinto mês seguido de otimis-
mo, marcando 54,5 pontos em março.
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EXPECTATIVAS5

5 Referente ao mês de coleta do questionário: FEVEREIRO
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A intenção de investimentos do setor Ceará atingiu 39,5 
pontos em fevereiro, representando um crescimento de 9 
pontos em relação ao mês anterior. À nível nacional, o índi-
ce alcançou 34 pontos em março, apresentando, novamen-
te, uma queda de 2 pontos em relação ao mês anterior.
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Intenção de investimento6

6 Referente ao mês de coleta do questionário: JANEIRO
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