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

O setor de Construção cearense apresentou seu menor 
resultado no Nível de Atividade (36,3 pontos). Esse valor 
foi mais de 10 pontos abaixo do mês de fevereiro e regis-
tra o 12º mês consecutivo de queda. Além disso, o Núme-
ro de Empregados em relação ao mês anterior alcançou 
sua pior marca desde outubro de 2015.

O Nível de Atividade Efetiva também apresentou resul-
tados historicamente baixos: o mês de março registou 
o pior resultado – 31,2 – desde maio de 2017, quando 
o resultado ficou abaixo dos 30 pontos. Por outro lado, 
a Utilização da Capacidade de Operação alcançou 62%, 
atingindo seu maior valor no ano e o segundo mês segui-
do de crescimento.

Nos indicadores de expectativas paras os próximos 6 me-
ses, nenhum dos indicadores apresentou resultados po-
sitivos, ficando todos abaixo dos 50 pontos. O destaque 
vai para as Expectativas de Novos Empreendimentos e 
Serviços que atingiu seu segundo pior resultado da série 
histórica (que se iniciou em outubro de 2014) e uma queda 
de 17,6 pontos em relação ao mês anterior. 

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.

NÍVEL DE ATIVIDADE REGISTRA O PIOR VALOR DA 
SÉRIE HISTÓRICA

Fonte: Observatório da Indústria 

Como os valores se situaram abaixo dos 
50 pontos, percebe-se que o Nível de 
Atividade da Construção Civil cearense 
apresentou uma retração. Os indica-
dores do Ceará e do Brasil assinalaram 
36,3 e 44,5 pontos, respectivamente, 
revelando, para ambos, uma retração 
mais forte que a observada em feverei-
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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 na Construção, houve 
mais uma diminuição acentuada em 
março. No Ceará, o número de empre-
gados marcou 32,4 pontos (valor 13,1 
pontos inferior a fevereiro) e no Brasil o 
resultado foi de 43,7 pontos, 0,8 ponto 
a mais que no mês anterior.

A Utilização da Capacidade de Opera-
ção (UCO) foi de 62% em março, apre-
sentando crescimento pelo segundo 
mês consecutivo.  No Ceará houve um 
crescimento de 3 pontos percentuais 
em relação ao mês anterior, enquanto 
no Brasil o crescimento foi de 1 ponto 
percentual.

Os valores de atividade foram de 31,2 
pontos para o Ceará e 34,3 pontos 
para o Brasil, mostrando uma retração 
também nesse indicador. No Ceará, a 
queda em março foi de 8,2 pontos em 
relação ao mês anterior, e acarretou o 
pior resultado em quase dois anos. 
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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 Cons-
trução voltou a se mostrar pessimista em relação ao Nível de 
Atividade. Depois de 6 meses consecutivos com valores aci-
ma dos 50 pontos (otimismo), o mês de abril registrou uma 
grande queda, indo para 40,3 pontos – pior valor desde 
maio de 2016. No Brasil, as expectativas para os próximos 
6 meses seguem otimistas, registrando 53,6 pontos, marca 
que é 2,5 pontos inferior ao do mês anterior.

As perspectivas referentes à realização de Novos Empreen-
dimentos e Serviços do setor de Construção também indi-
cam cenário negativo, com o índice marcando 36,4 pontos 
e uma queda de mais de 17 pontos em relação a março. 
No Brasil, o cenário é de confiança: 53,2 pontos, próximo 
aos 54,5 registrados em março.

Nas Compras de Matérias-Primas e Insumos, o industrial 
cearense voltou a apresentar pessimismo após 3 meses 
com os valores acima dos 50 pontos. O indicador marcou 
40,3 pontos em abril, queda de 11,9 pontos em relação 
a março. Já no Brasil, o resultado foi de 52,4 pontos, sen-
do esse o 6º mês seguido de confiança do empresário da 
construção brasileira.

No que concerne às expectativas para os próximos 6 meses 
em relação ao número de empregados, o Ceará registrou 
forte queda em relação a março, com retração de mais de 
15 pontos, marcando 40,3 pontos nesse mês. Já o Brasil 
registrou seu sexto mês seguido de otimismo, marcando 
52,1 pontos em abril.
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EXPECTATIVAS5

5 Referente ao mês de coleta do questionário: ABRIL
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A Intenção de Investimentos do setor de construção civil 
do Ceará atingiu apenas 35,1 pontos em abril, represen-
tando uma queda de 4,4 pontos quando comparado ao 
mês anterior. À nível nacional, o índice brasileiro alcançou 
32,8 pontos em abril, apresentando queda de 1,2 pontos 
em relação a março.
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6 Referente ao mês de coleta do questionário: ABRIL

SONDAGEM DA CONSTRUÇÃO - Publicação mensal da FIEC | Observatório da Indústria | Equipe Técnica | Autores: André Diogo Cabral Maia, An-
tonio Soares Martins Neto e Guilherme Muchale | Melissa Marques, Pietro de Oliveira, Rodrigo de Oliveira e Sávio Medeiro Viana | Endereço: Av. Barão 
de Studart, 1980 – 2º andar. 60120-901 – Fortaleza / CE | Telefone: (85) 3421-5495 | Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

 MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL


