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Indicadores da Evolução das Variáveis da Indústria da Construção por Porte,
Agosto/2015 x Julho/2015
AGOSTO/2015
Indicadores*

Médio+
Total
Grande
Nível de Atividade
46,4 37,5
47,9
46,6
Nível de Atividade efetiva-usual
35,7 37,5
35,4
36,0
Números de Empregados
41,1 37,5
41,7
39,9
Utilização da Capacidade de Operação (%)
75,0 72,0
75,0
73,0
Expectativa para os próximos seis meses em relação a:
Nível de Atividade
43,3
49,1 56,3
47,9
Compras de insumos e matérias-primas
41,1
46,4 50,0
45,8
Novos empreendimentos e serviços
43,3
46,4 50,0
45,8
Números de Empregados
41,1
44,7 50,0
43,8
Intenção de Investimentos**
36,6
44,7 50,0
43,8
Total Pequeno

JULHO/2015
Médio+
Pequeno
Grande
41,7
47,5
41,7
35,0
25,0
42,5
71,0
73,0
33,3
33,3
33,3
33,3
16,7

*Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva.
** O índice varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.

Indicadores da Evolução do Nível de Atividade – SE/NE/BR –AGOSTO/2015
Indicadores*
Nível de Atividade
Nível de Atividade efetiva-usual
Números de Empregados
Utilização da Capacidade de Operação (%)
Perspectivas: Nível de Atividade
Perspectivas: Compras de insumos e matérias-primas
Perspectivas: Novos empreendimentos e serviços
Perspectivas: Números de Empregados
Perspectivas: Intenção de Investimentos**

Sergipe
46,4
35,7
41,1
75,0
49,1
46,4
46,4
44,7
44,7

Nordeste
36,8
27,9
36,9
56,0
43,1
40,9
41,6
40,8
31,6

*Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva.
** O índice varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o índice, maior a propensão a investir da indústria.

Brasil
36,2
27,2
34,7
58,0
39,5
37,9
37,1
37,3
26,0

45,0
42,5
45,0
42,5
40,0
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Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI
Indicadores de confiança encolhem em Setembro de 2015
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Indicadores de Confiança, de Condições e de Expectativa/ Sergipe,
Setembro/2015 x Agosto/2015
Setembro/2015
Agosto/2015
Indicadores de Confiança,
Porte
Porte
de Condições e de
Total
Médio+ Total
Médio+
Expectativa*
Pequeno
Pequeno
Grande
Grande
ICEI - Índice de Confiança do
40,0
40,9
39,8
41,2
39,4
41,6
Empresário Industrial
32,7
32,9
32,7
32,4
31,1
32,7
Indicador de Condições
25,9
27,5
25,6
24,1
22,7
24,4
Condições da Economia
29,7
26,3
30,4
27,7
22,7
28,7
Condições do seu Estado
36,4
35,7
36,6
36,7
35,7
36,9
Condições da Empresa
43,6
44,8
43,4
45,2
43,6
45,5
Indicador de Expectativas
Expectativas da Economia
36,1
41,7
34,9
36,4
35,2
36,6
brasileira
39,8
39,3
39,9
39,1
34,1
40,1
Expectativas do Estado
47,9
46,4
48,2
49,6
47,7
50,0
Expectativas da Empresa
* Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva.

Indicador de Confiança, de Condições e de Expectativa - SE/NE/BR – Setembro/2015
Indicadores de Confiança, de Condições e
Sergipe Nordeste Brasil
de Expectativa*
ICEI- Índice de Confiança do Empresário
40,0
39,4
35,7
Industrial
32,7
29,3
27,5
Indicador de Condições
25,9
21,1
18,3
Condições da Economia
36,4
33,6
32,2
Condições da Empresa
43,6
44,6
39,9
Indicador de Expectativas
36,1
35,9
29,7
Expectativas da Economia brasileira
47,9
48,9
45,2
Expectativas da Empresa
*Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva.
.

Perfil ICEI: 65 empresas, sendo 21 pequenas e 44
médias e grandes.
Perfil Sondagem Indústria da Construção: 16
empresas, sendo 4 pequenas e 12 médias e
grandes.
Período de coleta: de 01 a 14 de Setembro.
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