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Crescimento do nível de atividade 
da Construção Civil
Em agosto, o nível de atividade da 
indústria da construção civil mara-
nhense cresceu 23,2% em relação 
ao mês de julho e 17,6% em com-
paração ao mesmo período do ano 

passado. Chegando aos 50 pontos, essa foi a melhor pontuação dos últimos 
quatro meses e a segunda melhor do ano. Em nível nacional e regional, 
houve um leve declínio em ambos, que levou a um resultado do nível de 
atividade do Brasil abaixo da linha divisória dos 50 pontos, registrando 49,7 
pontos; no Nordeste, esse decréscimo foi de 49,6 para 48,6 pontos.

O índice do nível de atividade efeti-
va em relação ao usual, que mos-
tra o padrão de aquecimento da 
Indústria da Construção, diminuiu 
9,3 pontos no mês de agosto de 

2021, pontuando exatos 28,2 pontos e se distanciando ainda mais da linha 
divisória dos 50 pontos, indicando que na avaliação dos empresários, a ati-
vidade do setor estava abaixo do padrão usual para o mês. Na comparação 
com agosto de 2020, o índice aumentou 3,8 pontos o equivalente a 13%.
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*Valores acima de 50 indicam aumento frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda frente ao mês anterior. Quanto mais distante dos 50 pontos, 
maior e mais disseminada é a variação.
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Utilização da Capacidade Operacional (UCO)
A UCO aumentou 10 pontos percentuais em agosto, atingindo 64,0% o que é coerente com a expansão da atividade e a 
variação negativa no indicador Empregados. A utilização se encontra 8 pontos percentuais acima da observada em junho 
de 2020 e 23 pontos acima de junho de 2019.

Apesar do crescimento do nível de atividade na indústria da construção civil, houve queda do número de empregados 
do setor. O índice marcou somente 25 pontos, um decréscimo de 38% dos postos de trabalho em comparação ao mês 
anterior. De acordo com a Sondagem essa disseminação é maior nas empresas de pequeno porte.

*Valores acima de 50 indicam aumento frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda frente ao mês anterior. Quanto mais distante dos 50 pontos, 
maior e mais disseminada é a variação.

Nível de atividade efetivo em relação ao usual
Índice de difusão*

*Valores acima de 50 indicam aumento frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda frente ao mês anterior. Quanto mais distante dos 50 pontos, 
maior e mais disseminada é a variação.
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Perfil da amostra
8 empresas da Construção Civil do Maranhão de 
pequeno porte, médio ou grande porte.

Período de coleta
1° a 15 de setembro de 2021.

Documento concluído em 22 de dezembro de 2021.

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

Especificações técnicas

Veja mais

 SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO MARANHÃO | Publicação mensal da Federação das Indústrias do Estado 
do Maranhão (FIEMA) em parceria com a Confederação Nacional da Industria (CNI) | Superintendente da FIEMA: César Augusto 
Miranda | Coordenadoria de Ações Estratégicas (Coaes): José Henrique Braga Polary e Lourilayne Martins | Diagramação e 
revisão: Coordenadoria de Comunicação e Eventos (Cocev).
(98) 3212-1861 | jhpolary@fiema.org.br | pesquisa@fiema.org.br
Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

Número de empregados comparado ao mês anterior 
Índice de difusão*
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*Valores acima de 50 indicam aumento frente ao mês anterior. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda frente ao mês anterior. Quanto mais distante dos 50 pontos, 
maior e mais disseminada é a variação.
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Expectativas dos Empresários
As expectativas dos empresários, quanto ao nível de atividade do setor, para os próximos seis meses, cresceram 77% 
frente ao mês passado. Com 71,8 pontos essa é a melhor pontuação do ano juntamente com a do mês de abril. A expec-
tativa dos empresários para o indicador Nº de empregados é de expansão para 64,4 pontos, superando em 26,8 pontos 
a expectativa feita em julho passado. Em relação à compra de insumos e matérias-primas e novos empreendimentos, 
verifica-se aumento na mesma proporção do indicador referente a empregados.

https://www.fiema.org.br/publicacoes

