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Indústria da construção 
tem evolução positiva
Em maio de 2021, o índice de 
difusão  do nível de atividade da 
indústria da construção maranhen-
se teve aumento de 3,8 pontos 

em relação a fevereiro e de 6,6 comparativamente a janeiro/2021. É o 
melhor maio dos últimos três anos, mas ainda abaixo da linha dos 50 
pontos, que dá início à faixa e satisfação dos empresários, e do nível 
usual da atividade.

O nível de atividade foi determina-
do, essencialmente, pelas médias e 
grandes empresas da construção.

No indicador Nº de empregados, 
registrou-se um aumento de 2,6 
pontos relativamente a março 
último. A um ano atrás (maio/2020) 

essa pontuação era de 25,0 pontos; nesse sentido, a variação é positiva e 
foi determinada pelas médias e grandes empresas. Segundo os dados do 
Caged já em março a construção conseguiu gerar um saldo positivo de 613 
novos postos de trabalho.

Esse sinal favorável é corroborado pelo aumento da Utilização da Capaci-
dade Operacional, que marcou 65,0 com um aumento de 20,0 pontos em 
relação a março/2021.
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*Valores acima de 50 indicam aumento na produção frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda da produção frente ao mês anterior. Quanto mais 
distante dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a variação.

Evolução do nível de atividade
Índice de difusão*
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* Valores acima de 50 indicam aumento dos postos de trabalho. Valores abaixo de 50 indicam diminuição dos postos de trabalho. Quanto mais distante dos 50 pontos, maior 
e mais disseminada é a variação.
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Evolução e expectativa do nível de emprego
Índice de difusão*

a) Atividade: as expectativas do 
empresário da construção para a ati-
vidade produtiva nos próximos seis 
meses são melhores na comparação 
com o nível atual, atingindo 56,0 
pontos contra os atuai 37,5 e supe-
rando a linha dos 50 pontos, o que 
não ocorria desde setembro/2020.

Com sinalização favorável no nível 

de emprego e na atividade produtiva, os empresários admitem uma ex-
pectativa igualmente positiva no que se refere a novos empreendimentos 
e serviços (56,3 pontos), pontuação essa que não era registrada desde 
dezembro/2019. Expectativas idênticas são feitas com relação à compra de 
matérias primas, que cresceram 11,3 pontos sobre março/2021.

b) Empregados: pelo que aponta a Sondagem, a expectativa dos empresá-
rios da construção é de neutralidade em relação a criação de novos postos 
de trabalho, nos próximos seis meses, visto que o indicador alcançou aos 
50,0 pontos (contra 35,0 em março/2021).

Expectativas dos empresários da construção

Resumo dos Indicadores

 Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50 pontos indicam expectativa de queda.
¹ Utilização média da Capacidade Operacional

INDICADORES CONSTRUÇÃO CIVIL 
POR PORTE 

PEQUENA MÉDIA E GRANDE 

DESEMPENHO EM MAI/20 ABR/21 MAI/21 MAI/20 ABR/21 MAI/21 MAI/20 ABR/21 MAI/21

Nível de atividade 21,8 0,0 37,5 - 0,0 - 25 0,0 37,5

Atividade em relação ao usual 14,6 0,0 18,80 - 0,0 - 16,7 0,0 18,80

Nº de empregados 25,0 0,0 37,5 25 0,0 - 25 0,0 37,5

UCO* (%) 34,0 0,0 65 25 0,0 - 35 0,0 65

EXPECTATIVAS (PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES)

Nível de atividade 28,2 0,0 56,3 12,5 0,0 - 25 0,0 56,3

Compras de matérias primas 28,2 0,0 56,3 12,5 0,0 - 25 0,0 56,3

Novos empreendimentos 28,2 0,0 56,3 25 0,0 - 12,5 0,0 56,3

Nº de empregados 20,9 0,0 50,0 37,5 0,0 - 12,5 0,0 50,0
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Perfil da amostra
6 empresas da Construção Civil do Maranhão de 
pequeno porte, médio ou grande porte.

Período de coleta
1° a 10 de abril de 2021.

Documento concluído em 6 de abril de 2021.

Mais informações como dados setoriais, 
regionais e edições anteriores em: 
www.fiema.org.br/publicacoes

Especificações técnicas
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