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

A utilização da capacidade instalada no mês de setembro 
apresentou melhora de 3 pontos percentuais em relação 
ao mês anterior, registrando 63% para o Ceará. Já em re-
lação à indústria da construção nacional, o aumento foi de 
1 ponto percentual, resultando em 61%.

No Ceará, a evolução do nível de atividade se apresen-
tou uma leve redução em comparação com agosto, regis-
trando 45,6 pontos, enquanto a nível nacional o indicador 
marcou 45,7 pontos, queda de 2,1 pontos. Por outro lado, 
o nível de atividade efetivo cresceu de 31,3 pontos em 
agosto para 37,9 pontos, aumento de 6,6 pontos em se-
tembro. O indicador de número de empregados também 
registrou melhora em relação ao mês de agosto, apresen-
tando 43,6 pontos no Ceará e 45,1 no país, embora ainda 
indicando queda no número de empregados.

As expectativas do nível de atividade para os próximos 
seis meses registraram 49,9 e 51,7 pontos para o Ceará e 

Brasil, respectivamente, indicando estabilidade. Já as ex-
pectativas do número de empregados aumentaram 2,6 
pontos em relação ao mês anterior, registrando 45,2 pon-
tos para o estado e 49 pontos no país. Quanto às expec-
tativas compras de insumos e matérias primas o estado, o 
indicador em outubro registrou 49 pontos para o estado 
e 49,5 pontos para o país, resultando em uma possível es-
tabilidade para os próximos seis meses.

Por fim, a intenção de investimento para os próximos seis 
meses registrou 34,3 pontos no Ceará, recuperação de 
4,8 em relação ao mês anterior, e se manteve com os mes-
mos 32,5 pontos no Brasil.

Essas foram as principais conclusões da pesquisa Sonda-
gem Industrial da Construção realizada pelo Núcleo de 
Economia e Estratégia da Federação das Indústrias do Es-
tado do Ceará – FIEC, em parceria com a Confederação 
Nacional da Indústria – CNI.

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA AUMENTA 
EM SETEMBRO

Fonte: Núcleo de Economia e Estratégia da FIEC

Em setembro, o índice da evolução do 
nível de atividade marcou 45,6 pontos 
no Ceará, queda de 0,3 ponto. O índice 
nacional marcou 45,7 pontos, diminui-
ção de 2,1 pontos em relação ao mês 
anterior.
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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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SONDAGEM DA CONSTRUÇÃO
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Em setembro, o indicador de difusão do 
número de empregados registrou 43,6 
pontos, 2,5 pontos a mais que o mês an-
terior. No Brasil, o índice registrou 45,1 
pontos este mês.

A utilização da capacidade de opera-
ção em setembro atingiu 63% no es-
tado, 3 pontos percentuais a mais que 
em agosto. No Brasil, o indicador mar-
cou 61%, aumento de 1 ponto percen-
tual em relação ao mesmo período.  

O nível de atividade da Indústria da 
Construção cearense em relação ao 
usual registrou 37,9 pontos em setem-
bro, acréscimo de 6,6 pontos em rela-
ção ao mês anterior. No Brasil, o índice 
foi de 36,7 pontos.
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Nível de atividade efetivo em relação ao usual2

Evolução do número de empregados4

Fonte: Núcleo de Economia e Estratégia da FIEC

Utilização da Capacidade de Operação (UCO)

Fonte: Núcleo de Economia e Estratégia da FIEC

Fonte: Núcleo de Economia e Estratégia da FIEC

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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Para o mês de outubro, as expectativas quanto ao nível de 
atividade apontaram 49,9 e 51 pontos para o Ceará e Brasil, 
respectivamente, indicando estabilidade nos próximos seis 
meses.

As expectativas para os próximos seis meses na aquisição 
de empreendimentos e serviços obtiveram índice de 50,1 
pontos no estado, aumento de 3 pontos em comparação 
com o mês anterior, mostrando estabilidade para os pró-
ximos seis meses. No Brasil, o índice se encontra em 50 
pontos, sugerindo também estabilidade.

As perspectivas quanto às compras de insumos e matérias 
primas se encontram estáveis para os próximos seis meses, 
marcando 49 pontos no Ceará. O índice foi 49,5 pontos 
no Brasil, aumento de 0,4 ponto em comparação com o 
mesmo período.

Em relação ao mercado de trabalho, o índice cearense re-
gistrou 45,2 pontos, aumento de 2,6 pontos em relação ao 
mês anterior. No Brasil, o índice registrou 49 pontos.
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EXPECTATIVAS5

5 Referente ao mês de coleta do questionário: Agosto
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Numa escala de 0 a 100 pontos onde quanto maior o ín-
dice, maior a propensão a investir, o setor de construção 
do Ceará obteve índice de intenção de investimento de 
34,3 pontos em setembro, com acréscimo de 4,8 pontos 
em relação ao mês anterior. No Brasil, o indicador marcou 
32,5 pontos.
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Intenção de investimento6

6 Referente ao mês de coleta do questionário: Setembro
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