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RESUMO 

 

O setor de construção civil é apresentado, tanto pela literatura econômica nacional 

quanto internacional, como um importante vetor de políticas econômicas devido ao seu elevado 

potencial em dinamizar a estrutura produtiva, estimular o mercado laboral, difundir o nível de 

renda e ampliar os indicadores de produtividade em economias em desenvolvimento. Apesar 

da grande relevância que a construção civil apresenta historicamente para a dinâmica 

macroeconômica da economia brasileira, há poucos estudos na literatura econômica nacional 

que buscaram demonstrar e analisar as potencialidades do referido setor na dinamização da 

estrutura produtiva e do mercado de trabalho e da economia brasileira e apresentar a evolução 

e as especificidades dos empregos gerados e/ou extintos pelo setor de construção nos anos 

recentes (2000 a 2018). Este trabalho, portanto, calculou e atualizou importantes indicadores 

que estimam o potencial do setor de construção civil para estimular o mercado laboral da 

economia brasileira, identificam se o setor poderia ser considerado estratégico para dinamizar 

a estrutura produtiva brasileira, além de demonstrar a evolução e as especificidades do mercado 

de trabalho formal do setor supracitado na economia brasileira. Para tanto, foram calculados, a 

partir do modelo insumo-produto, índices de encadeamento e multiplicadores de empregos 

indiretos e induzidos para a construção civil e apresentadas estatísticas descritivas que tratam 

da evolução e das especificidades do mercado de trabalho formal do referido setor. Verificou-

se que o setor pode ser considerado estratégico para estimular o mercado de trabalho formal e 

informal da economia brasileira por meio da ampliação de investimentos direcionados e que os 

empregos formais da construção civil cresceram drasticamente no decorrer dos anos de 

expansão da atividade econômica brasileira (2006 a 2013) e apresentou quedas abruptas no 

decorrer da grave crise que assolou a sociedade brasileira no biênio 2015-2016 e tímida 

recuperação a partir de então. Empregos estes que absorviam trabalhadores com baixos níveis 

de escolaridade e que tinham como característica baixos níveis de remuneração. 

 

Palavras Chaves: Construção Civil; Mercado de trabalho; Economia Brasileira; Insumo- 

Produto. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The construction sector is presented, both in the national and international economic 

literature, as an important vector of economic policies due to its high potential to dynamize the 

productive structure, stimulate the labor market, spread the level of income and expand the 

productivity indicators in developing economies. Despite the great relevance that construction 

has historically had for the macroeconomic dynamics of the Brazilian economy, there are few 

studies in the national economic literature that sought to demonstrate and analyze the potential 

of that sector in boosting the productive structure and the labor market and the Brazilian 

economy and to present the evolution and specificities of jobs generated and / or extinguished 

by the construction sector in recent years (2000 to 2018). This work, therefore, calculated and 

updated important indicators that estimate the potential of the construction sector to stimulate 

the labor market of the Brazilian economy, identify whether the sector could be considered 

strategic to boost the Brazilian productive structure, in addition to demonstrating the evolution 

and specificities of the formal labor market of the sector mentioned in the Brazilian economy. 

For that, from the input-product model, chaining indices and multipliers of indirect and induced 

jobs for construction were calculated and descriptive statistics were presented that deal with the 

evolution and specificities of the formal labor market in that sector. It was found that the sector 

can be considered strategic to stimulate the formal and informal labor market in the Brazilian 

economy through the expansion of targeted investments and that formal construction jobs have 

grown dramatically over the years of expansion of Brazilian economic activity ( 2006 to 2013) 

and showed abrupt declines in the course of the serious crisis that plagued Brazilian society in 

the 2015-2016 biennium and a timid recovery since then. These jobs absorbed workers with 

low levels of education and whose characteristic was low levels of remuneration. 

 

Keywords: Construction; Labor market; Brazilian economy; Input-Output Analysis. 
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Introdução 

Há uma vasta literatura econômica internacional que demonstra a importância e o papel 

que o setor de construção civil detém no processo de desenvolvimento econômico das 

economias em desenvolvimento.  Giang e Pheng (2011) ao realizar um estudo acerca do 

referencial teórico que trata da relevância da indústria de construção no processo de 

desenvolvimento econômico  mostram que o setor de construção civil apresenta elevada 

capacidade de gerar empregos, possui elevado potencial de dinamizar os demais setores da  

economia por meio de seus efeitos encadeamentos e pode ser considerado um setor estratégico 

para a adoção de políticas econômicas que visem estimular a expansão da atividade econômica 

e gerar distribuição de renda.  

Neste sentido, a dinâmica macroeconômica na qual o setor de construção está inserido 

foi estudada sob diversas óticas e em diferentes períodos da história econômica. Entre as 

análises realizadas chama atenção o volumoso número de estudos que analisaram a relação 

entre a ampliação das atividades econômicas ligadas ao referido setor e o crescimento 

econômico tanto em economias desenvolvidas quanto em economias em desenvolvimento 

(TURIN, 1969, 1978; STRASSMANN, 1970; WELLS, 1985; BON, 1992, 2000; RUDDOCK 

;LOPES, 2006). Verifica-se também no decorrer das últimas décadas que diversos autores  

analisaram como o setor de construção civil, por estar intimamente associado à ampliação da 

infraestrutura1 física, afeta o nível de produção e produtividade das economias em 

desenvolvimento (OFORI, 1990; CHIBBER; DAILAMI, 1990; SERVEN; SOLIMANO, 1992; 

EASTERLY; RABELO, 1993). 

Já no que se refere ao potencial que a indústria de construção detém em estimular os 

demais setores que compõem as economias em desenvolvimento se destacam as análises 

realizadas por Park (1989); Bon e Pietroforte (1990); Bon e Yahshiro (1996) e Perobelli et al. 

(2016b). Por ser um setor em que sua atividade produtiva está intrinsicamente relacionada a 

utilização intensiva do fator de produção trabalho, a indústria de construção, em diferentes 

momentos no processo de desenvolvimento econômico dos países, foi identificada como foco 

de política econômica para a geração de empregos. Este fator gerou a crescente necessidade de 

se realizar estudos que analisassem as potencialidades que o setor de construção civil possui na 

 
 

1- Este trabalho seguirá a definição de investimento em infraestrutura definido pelo estudo do Banco Mundial 

(1994), que a define como ampliação de investimentos em estradas, geração e transmissão de energia, construção 

de ferrovias, etc.  
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fomentação e geração de empregos. Dentre estes estudos destacam-se as análises realizadas por 

Strassmann (1970); Turin (1978); Ball (1981); Field e Ofori (1988); Kupfer; Freitas; Young 

(2004), entre outros. 

Apesar da extensa literatura que retrata a construção civil como um importante setor para 

alavancar o desenvolvimento econômico em economias que buscam romper o processo de 

subdesenvolvimento via dinamização da estrutura produtiva e adoção de políticas econômicas 

setoriais que fortaleçam o mercado de trabalho e consequentemente os níveis de renda dessas 

economias, há poucos estudos que buscaram mostrar se o setor de construção civil poderia ser 

considerado como um setor chave para estimular a estrutura produtiva brasileira e demonstrar 

o potencial do setor em dinamizar o  mercado laboral brasileiro, analisando ainda a evolução e 

as especificidades dos empregos formais gerados (extintos) pela  construção civil entre os anos 

2000 e 2018. 

É importante destacar que o setor de construção civil apresentou expressivo crescimento 

a partir de 2006 impulsionado pelo desenvolvimento de políticas públicas que visavam ampliar 

o nível de infraestrutura e reduzir o déficit habitacional na economia brasileira mantendo 

consequentemente a atividade econômica desempenhada pela construção civil aquecida. No 

entanto, a crise econômica que afetou a economia brasileira no biênio 2015-2016 e a lenta 

recuperação dos indicadores macroeconômicos entre os anos 2017 e 2018 impactou 

severamente o desempenho econômico do setor impactando negativamente o mercado de 

trabalho ligado à construção civil. A volatilidade dos indicadores laborais e produtivos do setor 

de construção entre os anos 2000 a 2018 suscitam a necessidade de ampliar o debate acerca das 

potencialidades do setor de construção civil em estimular a estrutura produtiva e o mercado de 

trabalho brasileiro nos anos recentes. Além de analisar com maior profundidades as 

especificidades dos empregos gerados/extintos pelo setor nesse período.   

 Diante dessa lacuna, o presente trabalho buscou calcular indicadores que identificam se 

o setor de construção civil pode ser considerado como um setor chave para estimular a estrutura 

produtiva e que estimem o potencial que a construção civil detém em dinamizar o mercado 

laboral da economia brasileira, além de mostrar a evolução e as especificidades do mercado de 

trabalho formal do setor de construção civil diante da adoção de diferentes políticas 

macroeconômicas adotadas nos anos recentes na economia brasileira, que afetaram de forma 

direta e/ou indireta a atividade econômica do setor.  

Para analisar se o setor de construção civil poderia ser considerado como um setor chave 

para estimular a estrutura produtiva brasileira e identificar as potencialidades desse setor na 
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dinamização do mercado de trabalho da economia brasileira, o trabalho se baseia na análise de 

indicadores como índices de encadeamento e multiplicadores de empregos indiretos e 

induzidos, calculados a partir da utilização do modelo insumo-produto e levando em 

consideração dados disponibilizados por Passoni (2019) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Já no que se refere a análise das especificidades e da evolução do mercado 

de trabalho formal do setor de construção civil diante das diferentes políticas econômicas 

adotadas entre os anos 2000 a 2018 serão analisadas estatísticas descritivas extraídas da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), da Confederação Brasileira da Indústria de Construção 

(CBIC) e do IBGE. 

A fim de alcançar o objetivo proposto o estudo está dividido em três capítulos além desta 

introdução. O primeiro capítulo realizará uma revisão teórica que tratará da importância e as 

especificidades da atuação do setor de construção civil em economias em desenvolvimento. 

Neste capítulo será abordado com destaque os estudos que apontam a elevada relevância que o 

setor de construção detém para dinamizar a estrutura produtiva e o mercado de trabalho nessas 

economias tratando em específico o caso brasileiro. 

O capítulo seguinte apresentará ao leitor todos os indicadores propostos no presente 

trabalho a fim de alcançar o objetivo proposto. Será analisado ainda as especificidades e as 

limitações do modelo insumo-produto assim como a metodologia utilizada tanto para o cálculo 

dos índices de encadeamento e dos multiplicadores de emprego quanto para a extração das 

estatísticas descritiva que demonstram a evolução do mercado de trabalho formal da economia 

brasileira. 

O terceiro capítulo, por sua vez, analisará os resultados dos indicadores que demonstram 

as potencialidades do setor de construção civil para estimular o mercado laboral brasileiro, 

identificar se esse setor pode ser considerado estratégico para a adoção de políticas econômicas 

setoriais que visem dinamizar a estrutura produtiva brasileira e analisará a evolução e as 

especificidades do mercado de trabalho formal do setor de construção civil entre os anos 2000 

a 2018 no decorrer da doção de diferentes políticas macroeconômicas que afetaram a atividade 

econômica do setor de construção civil. Por fim serão apresentadas as considerações finais.  
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Capítulo 1: construção civil em economias em desenvolvimento: uma 

revisão teórica 
 

“Researchers in construction have a duty to contribute to the effort to lift billions of 

people who live in developing countries out of poverty” (OFORI, 2007, pg 1). 

 

1.1 Particularidades da dinâmica do setor de construção civil em economias em 

desenvolvimento 

 

Antes de analisar as especificidades da dinâmica do setor de construção civil em 

economias em desenvolvimento é necessário, inicialmente, apontar a importância e definir o 

que se entende como construção civil. O setor da construção civil pode ser caracterizado como 

um setor que, por meio de suas diversas atividades, cria determinada infraestrutura física. A 

criação dessa infraestrutura física facilita o processo de produção de outros setores, 

possibilitando melhorias na produtividade da economia. A formação de uma infraestrutura 

física é condição necessária que possibilita as economias em desenvolvimento alcançarem um 

processo virtuoso de desenvolvimento econômico. Estão relacionados à atividade econômica 

do setor de construção civil projetos de engenharia civil, que visem gerar facilidades e acesso 

a serviços fundamentais para a sociedade como a construção de rodovias, usinas elétricas, redes 

de saneamento básico, escolas, hospitais, entre outros, assim como a construção de 

empreendimentos imobiliários e a reparação e manutenção de estruturas já existentes (WELLS, 

1984, 1985). 

Bon (1992), ao investigar a relação entre o setor da construção e desenvolvimento 

econômico, aponta que as atividades ligadas ao setor de construção civil estão intimamente 

relacionadas ao processo de urbanização das economias em desenvolvimento que, por sua vez, 

está intimamente ligado ao processo de industrialização. Segundo o autor  partir do momento 

em que as economias passam de uma estrutura produtiva pouco desenvolvida (economias com 

baixa industrialização - EBI) passando para o estágio  de país recentemente industrializado 

(economias recentemente industrializadas - ERI) e alcançando finalmente o estágio final de 

economia industrialmente avançada (economias avançadas industrialmente – EAI) há um 

crescente processo de urbanização dessas economias acompanhado por um crescimento do 

Produto Interno Bruto per capita, conforme explicitado no gráfico 1. 
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Gráfico 1: Relação da participação da população urbana em relação a população total e Produto Interno 

Bruto per capita em diferentes estágios do desenvolvimento econômico. 

 

 

Ainda de acordo com Bon (1992) é importante destacar que o crescimento da atividade 

econômica em economias que estão ampliando o seu processo de desenvolvimento industrial 

gera elevado crescimento do nível de renda per capita. A expansão do nível de renda, por sua 

vez, provoca reduções na demanda por bens de necessidade básica e, consequentemente, 

diminuições na participação do setor primário no consumo das famílias. Em contrapartida há 

um crescimento da atividade produtiva industrial, gerando crescimento da demanda direcionada 

por produtos industrializados. O crescimento da demanda e da produção industrial gera 

expansão da demanda por trabalhadores em regiões urbano-industriais ocasionando a 

necessidade de novas construções na área de infraestrutura, residencial e produtiva. Este ciclo 

gera a necessidade de uma atuação crescente do setor de construção civil ampliando 

consequentemente a participação da indústria de construção no PIB, conforme explicitado no 

gráfico 2 (BON, 1992). 
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Gráfico 2: Participação do setor de construção civil no Produto Interno Bruto e evolução do Produto 

Interno Bruto per capita 

 
Fonte: adaptado de Bon (1992). 

 

A ampliação da atividade econômica ligada ao setor de construção civil, influenciada 

principalmente pelo processo de crescimento da atividade industrial, apresenta limites. Após o 

processo de amadurecimento da atividade industrial, o processo de urbanização e migração dos 

trabalhadores de áreas rurais para áreas urbano-industriais começa a reduzir, assim como a 

necessidade de ampliar a construção de novas residências e projetos ligados à provisão de 

infraestrutura. De acordo com Bon (1992, 2000), quando a economia alcança o ponto 

denominado de ERI, há redução contínua da participação do setor de construção civil no PIB. 

Bon (1992) e Lewis (2009) apontam que a dinâmica do setor de construção civil em 

economias em desenvolvimento se diferencia significativamente da dinâmica exercida pelas 

atividades desse setor nas economias desenvolvidas. Nas primeiras, a dinâmica do setor de 

construção civil busca atender principalmente a construção de residências, obras de 

infraestrutura, atividades ligadas a extração mineral, entre outros. A especificidade desses 

projetos gera um elevado ganho para essas economias, pois estimulam o nível de renda e de 

emprego, gerando efeitos multiplicadores nos demais setores da economia. Já em economias 

madura do ponto de vista industrial, a participação do setor de construção civil normalmente 

está vinculada às atividades de manutenção e reparação de construções já existentes. Essas 

atividades de manutenção e reparo são atividades que normalmente apresentam efeitos 

multiplicadores de emprego e renda menores relativamente as observadas nas economias em 

desenvolvimento (BON, 1992; LEWIS, 2009). 

Portanto nota-se que o setor de construção civil é um importante setor para estimular a 

atividade econômica dos países em desenvolvimento. Nesse sentido, vários estudos buscaram 

analisar a relação existente entre crescimento econômico e a atividade econômica realizada pelo 
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setor de construção civil com o objetivo de identificar qual seria o papel que o referido setor 

detém no processo de desenvolvimento e crescimento econômico.  

Strassmann (1970), ao analisar se a atividade econômica ligada ao setor de construção 

civil segue um padrão que reflete o patamar de desenvolvimento de determinado país, 

identificou que há relação positiva e estatisticamente significativa entre o crescimento do PIB 

per capita e a participação do setor de construção civil no PIB. O autor verificou ainda uma 

relação positiva entre expansão do PIB per capita e a proporção de trabalhadores ligados ao 

setor de construção civil. Importante destacar que apesar de ser um dos primeiros estudos que 

trata do papel do setor de construção civil na dinâmica econômica de economias, o referido 

autor analisou somente as relações supracitadas em 27 países. 

Turin (1978), por sua vez, utilizando dados de 87 países de diferentes regiões e níveis de 

desenvolvimento socioeconômico, identificou que há expansão do valor adicionado do setor de 

construção civil como porcentagem do PIB na medida em que as economias em 

desenvolvimento avançam no processo de desenvolvimento econômico. Verificou-se também 

relação positiva entre crescimento econômico e expansão das atividades econômicas ligadas à 

indústria de construção. O autor monstra ainda que há crescimento do número de trabalhadores 

empregados na indústria de construção quando há expansão do PIB per capita. A expansão, no 

entanto, ocorre a taxas decrescentes.  

Já o estudo realizado Ruddock e Lopes (2006) mostra que o valor adicionado do setor 

de construção civil costuma oscilar entre 3% a 8% em economias em desenvolvimento. Ao 

analisar a relação presente entre o setor de construção civil e desenvolvimento econômico, 

levando em consideração dados de diversos países disponibilizados pelas Nações Unidas 

referentes ao ano 2000, os autores segmentaram os 75 países analisados em quatro categorias, 

descritas a seguir:  

(i) Categoria I: países que apresentassem PIB per capita inferior ou igual a 1.000 

dólares; 

(ii) Categoria II: países que apresentassem PIB per capita superiores a 1.000 dólares 

e inferiores ou iguais a 2.500 dólares; 

(iii) Categoria III: países que apresentassem PIB per capita superiores a 2.500 dólares 

e inferiores ou iguais a 10.000 dólares; 

(iv) Categoria IV: países que apresentassem PIB per capita superior a 10.000 dólares. 
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Ruddock e Lopes (2006) apontam que se verifica um crescimento da participação do 

setor de construção civil no PIB em países que possuem baixa e média renda per capita 

(categorias I, II e III). Importante destacar, entretanto, que em países que já alcançaram o 

processo de desenvolvimento (categoria IV) há queda em termos relativos da atividade 

econômica do setor de construção civil, ou seja, nestas economias a relevância da construção 

civil como setor preponderante para estimular a dinâmica macroeconômica é inferior à 

verificada em economias em desenvolvimento (RUDDOCK; LOPES, 2006). 

Lopes (2009), ao analisar a relação existente entre crescimento econômico e ampliação 

dos investimentos direcionados ao setor de construção civil, mostra que a participação do setor 

de construção civil tende a crescer a taxas elevadas em economias com baixos níveis de renda 

per capita. Já em países que possuem renda per capita média, o setor de construção apresenta 

expansão da participação no produto total, mas a taxas inferiores quando comparado com o 

crescimento do PIB. Já em economias de elevada renda per capita, há queda relativa da 

participação do referido setor no PIB.  

Lopes (2009) mostra ainda que em economias de elevada renda per capita há somente 

retração do setor de construção civil com relação ao PIB em termos relativos, mas não de forma 

absoluta. Esse resultado diverge dos estudos realizados por Bon (1992, 2000) que defende que 

há retração relativa e absoluta dos indicadores. As tabelas 1, 2 e 3 mostram que nos distintos 

níveis de desenvolvimento econômico há expansão das atividades econômicas ligadas ao setor 

de construção civil de forma absoluta e queda relativa da participação do setor de construção 

civil no PIB no decorrer do processo de desenvolvimento econômico. Cabe destacar que o 

grupo I representa países com baixo nível de renda, o grupo II representa países de renda média 

e por fim o grupo III representa países que possuem elevado nível de renda. 

Tabela 1: Valor Adicionado pelo setor de construção civil (VAC) em proporção ao PIB (média) – Grupo I. 

 Ano          

   1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

VAC/ PIB (%) 3.89 3.91 3.93 3.94 3.94 3.99 4.12 4.14 4.11 4.31 

   1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

VAC/ PIB (%) 4.41 4.38 4.38 4.34 4.29 4.11 4.13 4.28 4.27 4.26 

   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

VAC/ PIB (%) 4.29 4.36 4.61 4.52 4.47 4.51 4.64 4.57 4.47 4.53 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006    

VAC/ PIB (%) 4.69 4.73 4.90 5.01 5.07 5.17 5.19    

Fonte: adaptado de Lopes (2009). 
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Tabela 2: Valor Adicionado pelo setor de construção civil (VAC) em proporção ao PIB (média) – Grupo II. 

 Ano          

   1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

VAC/ PIB (%) 6.56 6.60 6.57 6.58 6.62 6.81 7.13 6.89 6.90 6.93 

   1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

VAC/ PIB (%) 6.94 7.06 6.99 6.78 6.44 6.10 6.94 5.77 5.66 5.67 

   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

VAC/ PIB (%) 5.58 5.55 5.68 5.75 5.77 5.78 5.70 5.56 5.55 5.51 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006    

VAC/ PIB (%) 5.52 5.60 5.58 5.44 5.48 5.62 5.53    

Fonte: adaptado de Lopes (2009). 

Tabela 3: Valor Adicionado pelo setor de construção civil (VAC) em proporção ao PIB (média) – Grupo III. 

 Ano          

   1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

VAC/ PIB (%) 8.25 8.23 8.28 8.04 7.81 7.83 7.58 7.50 7.37 7.18 

   1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

VAC/ PIB (%) 6.86 6.70 6.65 6.58 6.41 6.15 6.13 6.06 6.11 6.12 

   1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

VAC/ PIB (%) 6.06 6.02 5.94 5.67 5.71 5.55 5.65 5.77 5.70 5.58 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006    

VAC/ PIB (%) 5.44 5.38 5.31 5.43 5.32 5.41 5.23    

Fonte: adaptado de Lopes (2009). 

Verifica-se, portanto, que o setor de construção civil historicamente pode ser 

considerado como um setor estratégico para estimular o crescimento econômico devido ao 

elevado impacto que este apresenta em estimular a atividade econômica. Contribui para esse 

resultado a importância que o setor de construção tem para estimular o nível de investimento 

em economias em desenvolvimento. Wells (1985) aponta que cerca da metade dos investimentos 

em formação bruta de capital fixa nestas economias provinha do setor de construção civil entre os 

anos 1960 a 1979. 

De acordo com Lopes (2009), como o setor de construção civil exibe elevada influência 

no nível de investimento das economias em desenvolvimento, a expansão de suas atividades 

pode gerar crescimento econômico através da formação de capital físico. Wells (1985) aponta, 

por sua vez, que a expansão dos investimentos em setores que influenciam de forma 

significativa e direta o nível de formação bruta de capital fixo (FBCF) pode ser considerado 

extremamente necessário para que uma economia apresente elevadas taxas de crescimento 

econômico. 
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Lewis (2009), ao tratar da relevância que o setor de construção civil tem para a atividade 

econômica das economias em desenvolvimento, mostra que os investimentos ligados ao setor 

de construção civil representaram em média 23 % da FBCF entre 1970 a 2006 dessas 

economias. O autor aponta que foi observado em diversos países analisados retração dos 

investimentos realizados pelos governos em programas de infraestrutura no período analisado. 

Como o setor de construção civil é fortemente influenciado por gastos governamentais, o corte 

nos programas podem ser a causa do resultado distinto ao encontrado por outros autores como 

Turin (1968) e Wells (1985). 

Além da importância que o setor de construção possui para estimular o nível de 

investimento, esse setor pode ser considerado como importante foco de política 

macroeconômica para estimular a atividade econômica por causa de seus efeitos 

multiplicadores em termos de renda, emprego e produção. Wells (1984) aponta que os 

investimentos destinados a atividade econômica desempenhada pelo setor de construção civil 

apresentam um elevado efeito multiplicador sobre a atividade econômica nas economias em 

desenvolvimento. 

Importante destacar que, apesar dos abundantes estudos que tratam do setor de 

construção civil, há importantes questionamentos que ainda são temas de debate entre os 

pesquisadores que buscam analisar as questões inerentes ao papel desempenhado pelo setor de 

construção em países. Entre essas questões ainda há divergência entre os estudos realizados 

acerca da direção da causalidade entre a atividade econômica ligada ao setor de construção civil 

e crescimento econômico, ou seja: será que é a expansão da indústria de construção que gera 

expansão da atividade econômica ou o crescimento dos indicadores econômicos que 

influenciam os investimentos ligados ao referido setor fortalecendo, consequentemente, o 

processo de crescimento econômico? (GIANG; PHENG, 2011) 

Lewis (2009) indica que o setor de construção civil pode desempenhar um papel 

importante estimulando a priori o crescimento econômico, ou seja, o setor de construção civil 

seria responsável por estimular a expansão da atividade econômica em um primeiro momento. 

O autor aponta, no entanto, que este processo enfrenta limitações pois a adoção de políticas 

econômicas que tenham como foco a utilização do setor de construção com o objetivo de gerar 

crescimento econômico de forma descontrolada e sem planejamento pode gerar inúmeros 

problemas econômicos e sociais para a sociedade. 

 Wells (1985), por exemplo, detectou que em períodos de crescimento econômico o setor 

de construção civil normalmente cresce à uma taxa mais elevada do que o PIB. Caso a economia 
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não possua uma estrutura produtiva capaz de sustentar a oferta dos produtos demandados pelo 

referido setor poderá ocorrer insuficiência de oferta de insumos utilizados na atividade 

econômica ligada construção gerando consequentemente pressões inflacionárias e restrição da 

expansão da atividade econômica. Ofori (2007) destaca, por sua vez, a dificuldade que 

economias possuem na realização e implementação de projetos de infraestrutura de longo prazo. 

O autor aponta que economias em desenvolvimento normalmente não possuem experiência e 

estrutura administrativa para gerenciar os desafios inerentes à adoção de políticas econômicas 

que estimulem de forma duradoura o setor de construção civil. 

Já Wells (1985) mostra outras limitações que podem impedir a expansão das operações 

ligadas ao setor de construção civil. Segundo a autora, os principais obstáculos que são 

encarados pelas nações em desenvolvimento são: (i) elevada dependência de importação de 

produtos de equipamentos necessários à realização de obras de grandes dimensões, provocando 

dependência financeira do país e de uma taxa de câmbio que permita realizar esses 

investimentos, (ii) indisponibilidade de profissionais qualificados que são necessários para 

atuar em operações específicas do referido setor e (iii) ausência de empresas nacionais que 

tenham expertise na realização de grandes obras, sendo necessário que empresas estrangeiras 

ganhem espaço no mercado da construção de economia , provocando saída de divisas desses 

países em forma de lucros e salários, custos mais elevados e o não desenvolvimento de uma 

rede nacional de conhecimento e de tecnologia voltada para a indústria de construção. 

“(…) Inadequate attention is generally paid to the conditions of supply in 

the construction industry; and, in particular, to the fact that the construction 

industry in the vast majority of developing countries (and especially those that 

have not shown any significant growth) is heavily dependent on foreign 

resources, and is also subject to other supply and organizational constraints. 

Hence a sudden expansion of demand in the construction sector, in the absence 

of general expansion (in the economy as a whole), results only in inflation and 

the rapid development of foreign-exchange constraints’’ (WELLS, 1985, pg 69). 

 

Apontado as limitações e especificidades que as operações ligadas ao setor de construção 

civil possuem, torna-se importante analisar possíveis soluções para que esse setor seja 

considerado estratégico e alvo de uma política econômica eficiente para as economias em 

desenvolvimento. Nesse sentido, Wells (1984) propõe que os formuladores de política 

econômica nesses países realizem investimentos em obras de infraestrutura condizentes com a 

oferta de insumos disponíveis no país e que esteja de acordo com o nível de desenvolvimento 

de sua estrutura produtiva. Ofori (2007), por sua vez, defende a ampliação de políticas públicas 

que visem solucionar gargalos que impactam negativamente e restringem a ampliação do setor 

de construção civil em economias em desenvolvimento, tais como a adoção de novas 
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tecnologias, capacitação de trabalhadores, entre outras medidas que permitam a superação dos 

gargalos. 

Defende-se também a criação de órgãos governamentais nos países que tenham como 

objetivo prioritário gerenciar a evolução do setor de construção civil, solucionando os entraves 

estruturais e econômicos que afetam o setor. Estas entidades teriam ainda como finalidade 

desenhar políticas econômicas que estejam compatíveis com a realidade socioeconômica de 

cada país (WELLS, 1984; DANG; PHENG, 2015). 

Como dito anteriormente, um dos motivos pelos quais o setor de construção civil é visto 

como estratégico para economias em desenvolvimento é a capacidade que este possui em 

ampliar a infraestrutura econômica e a produtividade nesses países. Por este motivo é necessário 

analisar especificamente a relação intrínseca presente entre setor de construção civil e obras de 

infraestrutura. 

 

1.1.1 Infraestrutura e Construção Civil 

 

De acordo com Deng e Pheng (2015), a capacidade de produção de uma determinada 

economia pode ser medida por meio da intensidade na utilização dos fatores de produção, tais 

como capital e trabalho. A ampliação de investimentos destinados a ampliar ou facilitar a 

acumulação de capital em economias em desenvolvimento impacta positivamente na expansão 

da atividade produtiva no longo prazo. Dessa forma, a ampliação dos investimentos em 

infraestrutura além de ampliar a acumulação de capital, uma vez que impactam positivamente 

nos níveis de formação bruta de capital fixo das economias em desenvolvimento, facilitam de 

maneira direta o processo produtivo graças a sua capacidade de reduzir os custos de produção. 

“The productive capacity of an economy is usually described in terms of the complete 

utilization of factors of production, that is, the full employment of the factors 

of production (labour and capital). Hence, the productive capacity determines the 

aggregate supply or national output of an economy in the long run. If there are 

changes in the total capital stock, the fixed amount of national output will change 

accordingly. One way for an economy to expand production or grow is to invest in 

capital stocks (human and physical resources). The relationship has long been 

recognized in economic theory. (…) Besides investments in new factories, machinery, 

equipment, and materials, investments in economic infrastructure— roads, electricity, 

communication and the like—also increase the physical capital stock of a nation, thus 

expanding national output level. Investments in economic infrastructure are 

considered a supplement to other physical capital” (DANG; PHENG, 2015, pg 36).  

 

Os investimentos em infraestrutura segundo Fay et al (2017) podem ser considerados 

estratégicos como foco de política econômica devido ao seu efeito multilateral. Investimentos 

em áreas estratégicas como os realizados em transporte, energia, saneamento básico afetam 
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diretamente na melhoria dos indicadores socioeconômicos e produtivos. Perotti (2011) aponta 

ainda que a expansão da oferta de infraestrutura em economias é condição necessária para que 

o processo de desenvolvimento ocorra, pois a ampliação de ações que visem ampliar e facilitar 

o processo produtivo por meio da criação ou expansão da infraestrutura física em setores 

importantes e normalmente críticos em países em desenvolvimento afetam diretamente a 

produtividade dessas economias. Destaca-se também o impacto positivo que a ampliação de 

políticas econômicas, que visem ampliar a infraestrutura econômica, possui nos indicadores 

sociais e na qualidade de vida da população. Investimentos em áreas sensíveis como as de 

saneamento, habitação e no abastecimento de água afetam diretamente os índices de 

desenvolvimento social (PEROTTI, 2011). 

Calderón e Serven (2004) ao analisarem o impacto que os investimentos em 

infraestrutura têm nos níveis de desigualdade em cem países, entre os anos 1960 a 2000, 

mostram que especificamente a ampliação de investimentos em telecomunicação e transporte 

geram melhorias nos níveis de concentração de renda, estimulando um processo de distribuição 

da renda mais equânime. Esse resultado, segundo os autores, está associado ao fato de que a 

melhoria no acesso a melhores redes de transporte e telecomunicação em regiões pobres conecta 

os trabalhadores que possuem baixo nível de renda às áreas produtivas das cidades, gerando 

possibilidades que aumentam seus níveis de renda. 

Ainda no que se refere ao impacto que o acesso à infraestrutura possui na qualidade de 

vida e nos indicadores socioeconômicos das economias em desenvolvimento Kosempel (2004) 

e Agénor (2010) apontam que a  partir do momento em que há melhoria no acesso ao 

saneamento básico e expansão de obras e infraestrutura ligadas à área da saúde, como a 

construção de hospitais e postos de saúde, amplia-se o acesso à serviços essenciais para a 

sociedade, gerando melhorias nos indicadores socioeconômicos e no índices que mensuram a 

produtividade dos trabalhadores.  

Já Canning e Fay (1993) comprovam a importância dos investimentos em infraestrutura 

em países em desenvolvimento, revelando que a taxa de retorno dos investimentos em 

transporte – tais como: pavimentação e construção de estradas - no produto agregado são 

superiores em economias desenvolvimento se comparado aos resultados encontrados em 

economias desenvolvidas. Consequentemente, a ampliação desses investimentos impacta 

positivamente nos níveis de investimento privado, na competitividade e no crescimento 

econômico dessas economias. 
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Outro ponto que deve ser observado segundo Dang e Pheng (2015) é que as melhorias 

nos níveis de competitividade das economias em desenvolvimento oriundas da ampliação dos 

investimentos em infraestrutura geram impactos positivos nos indicadores de comércio 

internacional. O crescimento das exportações, por exemplo, repercute na ampliação das divisas 

dessas economias. Já Rigolon (1997), por sua vez, afirma que a ampliação dos investimentos 

em infraestrutura geradores de ampliação de bens e serviços, que reduzam os custos de 

transação dos fatores de produção, geram maiores retornos dos insumos privados e estimulam 

o processo de crescimento econômico.  

“Por um lado, o investimento em infraestrutura promove o crescimento econômico 

porque aumenta o retorno dos insumos privados (capital e trabalho) e incentiva o 

investimento e o emprego. Dados os níveis de capital e trabalho, o aumento da oferta 

e da qualidade de energia, transportes, telecomunicações e saneamento básico eleva o 

produto final, implica maior produtividade dos fatores privados e reduz o custo por 

unidade de insumo. Maior produtividade, por sua vez, eleva a remuneração dos 

fatores, o que estimula o investimento e o emprego” (RIGOLON, 1997, p.7). 

Apesar da relevância que a realização de investimentos em infraestrutura tem 

especialmente em economias em desenvolvimento, é importante destacar que há um crescente 

debate acerca do impacto desses investimentos no crescimento econômico de longo prazo 

Sanchez-Robles (1988), Easterly e Rabelo (1993),  Calderón e Serven (2004), Ágenor (2010), 

mostram que há relação positiva entre ampliação dos investimentos em infraestrutura e 

crescimento econômico no longo prazo. Já Munnell (1990), por sua vez, aponta que o 

investimento público em infraestrutura, apesar de ampliar a produtividade da economia, pode 

gerar um efeito “crowding out” com relação ao investimento privado afetando o crescimento 

econômico.  

Já Devarajan et al (1996) ao analisarem a relação presente entre gastos do governo e 

crescimento econômico em 43 países entre os anos 1970 a 1990 identificou que a expansão dos 

investimentos em infraestrutura de maneira excessiva gera efeitos negativos no processo de 

crescimento econômico. Apesar da necessidade de se ampliar o debate que trata da relevância 

que o investimento em infraestrutura possui para sustentar o crescimento econômico de longo 

prazo, há consenso entre os pesquisadores que estudam a importância do setor de construção 

civil para o processo de desenvolvimento econômico das economias em desenvolvimento a 

respeito da relevância que aqueles investimentos possuem para ampliar a produtividade e a 

competitividade dessas economias. 

Fay et al (2017) apontam, por exemplo, que regiões como a América Latina possuem 

graves problemas estruturais que afetam profundamente seus níveis de competitividade. 

Destaca-se a baixa qualidade do setor de transporte (que ampliam os custos de transação destas 
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economias), baixos níveis de saneamento básico e tratamento de água, extensas regiões que não 

possuem acesso a eletricidade. O estudo aponta ainda uma significativa melhora nos níveis de 

investimento em infraestrutura na América Latina entre os anos 2008 e 2013 nos quais a média 

anual do indicador ficou em 2,7%. Entretanto, os autores apontam para a necessidade de 

ampliação dos investimentos em infraestrutura para um nível de 4% a 5% ao ano em relação ao 

PIB para que a região apresente reduções consideráveis de seus históricos gargalos 

infraestruturais e melhoras consistentes de seus indicadores sociais e produtivos. 

Chama atenção ainda que houve expansão tanto dos investimentos privados quanto dos 

investimentos públicos em infraestrutura na América Latina naquele período. Importante 

salientar, entretanto, que grande parte das parcerias público-privadas realizadas para a 

construção ou manutenção de obras ligadas a infraestrutura foram financiadas por instituições 

financeiras públicas voltadas ao desenvolvimento econômico. Esse fator salienta a relevância 

que o governo detém em economias em desenvolvimento não apenas em estimular os 

investimentos em infraestrutura de forma direta, ou seja, ampliando seus gastos em obras que 

visem facilitar o processo produtivo, mas também possui considerável relevância no processo 

de financiamento dessas obras quando são realizadas pela inciativa privada (FAY ET AL, 

2017). 

 Dang e Pheng (2015) apontam que a relação presente entre o setor de construção civil e 

infraestrutura é parte fundamental e presente no planejamento governamental. Ainda segundo 

os autores, apesar do crescimento da participação de investimentos privados em áreas 

estratégicas para as nações cabe sempre ao governo a decisão estratégica de planejar os níveis 

e as ações de política econômica que visem ampliar a infraestrutura nessas economias à nível 

nacional. Segundo Dang e Phegn (2015, p. 71), “Infrastructure investments continue to be 

planned, decided and financed at the national level”. 

Sobre a relevância que o governo possui nos níveis de investimento em infraestrutura, 

Estache (2006) aponta que cerca de 78% dos investimentos realizados em infraestrutura entre 

os anos 1984 a 2003 foram realizados pela esfera governamental. Kenny (2007) destaca que 

esses resultados mostram que o governo pode ser caracterizado como cliente, regulador e 

protagonista nas decisões de investimento que envolvem criação de infraestrutura. Essa relação 

traz benefícios e desafios para a ampliação dos investimentos em infraestrutura. 

O setor de construção civil pode ser intensamente utilizado como alvo de política 

econômica por parte do governo estimulando a atividade econômica por meio da expansão de 

investimentos em infraestrutura. Dang e Pheng (2015) e Kenny (2007) mostram, entretanto, 
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que a adoção de programas de infraestrutura gerido por governos podem apresentar dificuldades 

e desafios que precisam ser solucionados. Os autores citam que os governantes podem realizar 

obras de infraestrutura com objetivos políticos e não necessariamente devido a relevância do 

projeto para a estrutura operacional da economia. Soma-se ao fato anteriormente citado a falta 

de experiência e de órgãos especializados na gestão de grandes projetos e o fato de que o setor 

de construção civil ser recorrentemente classificado por organismos internacionais como sendo 

um dos principais alvos de corrupção. 

Depois de discutirmos a importância que o investimento em infraestrutura possui para 

economias em desenvolvimento e analisar como o setor de construção civil está intimamente 

relacionado à adoção de políticas econômicas que visem ampliar a produtividade e a 

competitividade de economias , vamos analisar como a literatura discute como esse setor 

impacta, por meio de seus encadeamentos intersetoriais, os diferentes setores das economias. 

 

1.1.2 Impacto do setor de construção civil nos demais setores da economia 

 

A adoção de políticas econômicas por parte dos “policy makers” exige a construção de 

indicadores que possibilitem analisar como os setores que compõem determinada economia 

interagem à nível econômico. No que se refere ao planejamento de políticas econômicas, 

Hirschman (1961) propõe que os formuladores de política econômica devem priorizar a 

alocação dos recursos limitados em setores que possuam elevada contribuição para o 

crescimento do valor adicionado da economia. Ainda segundo o autor, se introduz a necessidade 

de avaliar como se comportam os diferentes setores da economia com relação aos seus 

respectivos encadeamentos para trás e para frente. Os encadeamentos podem ser classificados, 

de acordo com Guilhoto (2004), da seguinte maneira: I) encadeamento para trás (backward 

linkage) – aponta para a capacidade que determinado setor detém em dinamizar a estrutura 

produtiva de determinada economia por meio das relações de compras intersetoriais de insumos  

; II) encadeamento para frente (forward linkage) – demonstra a capacidade do setor analisado 

em estimular a estrutura produtiva de determinada localidade por meio das relações de vendas 

intersetoriais, ou seja, quanto do produto final desse setor é demandado pelos demais setores 

que compõem a economia. Logo, quanto maior for o encadeamento do setor, maior será o peso 

do mesmo na geração de emprego e produto na economia. 

O setor de construção civil por estar intimamente relacionado à provisão de infraestrutura 

econômica e estar intimamente relacionado à expansão dos níveis de investimento é comumente 
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utilizado como foco de política econômica para estimular o processo de crescimento 

econômico. Cabe destacar ainda que o setor de construção figura entre os setores que possuem 

maiores índices de encadeamento para trás, ou seja, esse setor detém elevada capacidade de 

movimentar setores que fornecem insumos ao seu processo de produção. Essa característica 

mostra que de maneira geral esse setor pode ser considerado como estratégico para estimular a 

cadeia produtiva principalmente em economias em desenvolvimento (POLENSKE; 

SIVITANIDES, 1989). 

É importante destacar, entretanto, que devido às especificidades de cada país, os 

resultados dos índices de encadeamento para frente e para trás são heterogêneos. Os indicadores 

refletirão a relevância do setor de construção para estimular a atividade econômica dos demais 

setores que compõem a economia. Contudo, na análise dos resultados deve-se levar em 

consideração as particularidades da estrutura produtiva do país ou da região analisada, a 

tecnologia disponível para o setor, os preços relativos que englobam a atividade econômica 

ligada o setor de construção e a composição destas atividades (POLENSKE; SIVITANIDES, 

1989). 

Dessa maneira, diversos autores buscaram apontar a relevância do setor de construção 

civil em termos de capacidade de estimular os demais setores das economias em distintos 

estágios de desenvolvimento econômico. Bon e Pietroforte (1990)2, analisando historicamente 

o papel do setor de construção civil em economias com diferentes níveis de desenvolvimento 

(a saber: Estados Unidos, Japão, Itália e Finlândia) mostram que há elevado nível de 

encadeamento para trás (backward linkage) do setor de construção civil relativamente aos 

demais setores dessas economias. Os autores apontam ainda a forte relação presente entre a o 

setor de construção civil e os níveis de desenvolvimento industrial. A partir do momento em 

que as economias apresentam certa maturidade industrial ocorre uma diminuição relativa da 

importância do setor de construção na atividade econômica. 

Bon, Bisnogul e Ozdogan (1999), por sua vez, investigando a relevância do setor de 

construção civil para a economia turca, mostram que esse é um dos setores mais dinâmicos em 

termos de geração de encadeamentos com os demais setores. Esse resultado confere ao setor o 

status de importante vetor de política econômica que tenha como objetivo estimular a estrutura 

produtiva do país. 

 
2 Importante destacar que Bon e Pietroforte (1990) verificaram que houve retração da participação da indústria 

de construção no Produto Interno Bruto e na geração de renda entre os anos 1947 a 1985 que oscilaram em torno 

de 10 a 12% e 5 a 7%, respectivamente 
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  No que se refere a importância que o setor de construção tem para a atividade 

econômica dos Estados Unidos, Bon e Minami (1986) apontam que grande parte das atividades 

econômicas ligadas ao setor de construção civil estão vinculadas a ações de manutenção e 

reparo de estruturas já existentes. Esse fato se deve à elevada maturidade econômica e industrial 

que caracteriza a economia norte americana. A complexidade da estrutura produtiva de um país 

de industrialização madura como os EUA resulta em uma menor capacidade de encadeamento 

do setor de construção civil, tendo em vista o nível de desenvolvimento alcançado por esse país. 

Yotopoulos e Nugent (1973) analisaram as relações intersetoriais presentes em onze 

países3 com diferentes níveis de desenvolvimento econômico. Os autores mostram que o setor 

de construção civil apresenta maior potencialidade de dinamizar a atividade produtiva de 

setores que fornecem insumos que estão diretamente relacionados à atividade produtiva do setor 

de construção em economias em desenvolvimento do que em economias desenvolvidas.  

Já Perobelli et al (2016) buscaram identificar e comparar a relevância que o setor de 

construção civil tem para economias desenvolvidas (Alemanha, Estados Unidos, França, Reino 

Unido, Itália e Japão) e em desenvolvimento (Brasil, Rússia, Índia e China) entre os anos de 

1996 a 2009. Os autores mostram que os índices de encadeamento para trás desse setor nesses 

países são elevados, com exceção dos resultados encontrados para o Brasil. Verificou-se 

também que os indicadores, apesar de serem elevados para as economias desenvolvidas, 

apresentaram queda relativa no decorrer dos anos analisados para esse conjunto de países. 

É importante destacar que o resultado das atividades econômicas ligadas ao setor de 

construção civil tem por objetivo atender a demanda final. Ou seja, esse setor possui a 

especificidade de gerar poucos encadeamentos para frente, uma vez que o seu produto visa 

atender diretamente a demanda final de consumidores, empresas e governos. Por ser um setor 

que não produz de forma direta insumos para a atividade produtiva dos demais setores, a 

demanda por seus “produtos”, isto é, os encadeamentos para trás, está intimamente relacionada 

à ampliação de investimentos em infraestrutura, expansão de empreendimentos imobiliários e 

manutenção e reparação de estruturas existentes. Estes fatores fazem com que a indústria de 

construção apresente baixo nível de encadeamento para frente (POLENSKE; SIVITANIDES, 

1989; GIANG; PHENG, 2011, BON; PIETROFORTE, 1990). 

 
3  Os países analisados pelos autores foram: Canadá, Israel, Japão, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, 

Grécia, México, Espanha e Coréia. 
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Yotopoulos e Nugent (1973) mostram que os índices de encadeamento para frente em 

economias em desenvolvimento são inferiores aos verificados em economias desenvolvidas. 

Os resultados encontrados por Perobelli et al (2016) apontam que, entre os países em 

desenvolvimento analisados em seu estudo, somente a China apresenta elevados índices de 

encadeamento para frente nos biênios 2004-2005 e 2008-2009. Já com relação ao grupo de 

países desenvolvidos estudados, verifica-se que o setor de construção civil apresenta relativo 

impacto no fornecimento de produto e/ou serviços aos demais setores que compõem a economia 

alemã, italiana e britânica.  

Constata-se ainda que os indicadores de encadeamento para frente, independentemente 

do estágio de desenvolvimento da economia analisada, ainda são inferiores aos encontrados 

para os índices de encadeamento para trás.  

 Apresentada e discutida a importância do setor de construção civil para dinamizar as 

economias, gerar crescimento econômico e ampliar o nível de produtividade de economias por 

meio da geração e ampliação de infraestrutura econômica, é importante analisar a relevância 

que o setor de construção civil tem na geração de empregos em economias em desenvolvimento 

e as especificidades do mercado de trabalho ligado ao setor de construção civil. 

 

1.2 Mercado de Trabalho ligado ao setor de construção civil 

 

Grande parte dos estudos que analisam o mercado de trabalho ligado ao setor de 

construção civil apresentam empiricamente a importância desse setor em gerar empregos e 

renda nas economias em desenvolvimento. É importante destacar, entretanto, que uma das 

limitações dessa literatura que trata desse setor e de suas interrelações com o mercado de 

trabalho é a análise das especificidades em termos qualitativos dos empregos gerados à nível 

regional e nacional, sendo esta limitação consequentemente uma possível e importante agenda 

de pesquisa para trabalhos posteriores. 

Acerca da importância que o setor de construção tem para ampliar os níveis de emprego, 

Turin (1978) analisa os dados de 62 países com distintos níveis de desenvolvimento econômico 

e mostra que há uma forte relação entre crescimento do PIB per capita e a expansão do número 

de empregos gerados por esse setor. Este fato aponta, segundo o autor, a importância setor desse 

setor como importante foco de política econômica na criação de empregos. 

Strassmann (1970), por sua vez, aponta que o setor de construção civil apresenta elevada 

capacidade de geração de empregos em economias em desenvolvimento devido ao fato de que 
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esse setor tem como característica ser intensivo na utilização do fator de produção trabalho. 

Este fato faz com que, segundo as análises realizadas pelo Banco Mundial (1984), o setor de 

construção civil possa ser um considerado como um dos quatro setores mais estratégicos para 

a geração e difusão de empregos. 

Já Ball (1981) ao analisar o número de empregos totais gerados pelo setor de construção 

civil, ou seja, englobando os efeitos diretos e indiretos sobre os demais setores, aponta que o 

setor pode ser considerado estratégico para a geração e difusão de empregos. Importante 

destacar que o autor ao analisar a geração de empregos mensura a expansão e/ou retração desta 

variável através da quantidade de horas contratuais que seriam prestadas por estes novos 

funcionários absorvidos após a expansão de mil dólares na demanda final do setor. 

 Ball (1981) mostra ainda que o setor de construção civil apresenta elevado potencial 

para dinamizar o mercado de trabalho principalmente quando estes recursos são destinados a 

atividades de construção que envolvam grandes investimentos como a expansão de obras 

ligadas a dragagem e programas que visem construir moradias para a população de baixa renda. 

Importante destacar ainda que quando se compara os resultados do setor de construção civil no 

tocante à geração de empregos com relação àqueles resultados verificados na indústria de 

manufatureira e nos setores de transporte e serviços nota-se que a expansão dos investimentos 

na indústria de construção detém maior poder de geração de empregos do que nos demais 

setores supracitados.  

 Outros estudos buscaram calcular multiplicadores de emprego que englobassem a 

relevância desse setor em economias com distintos níveis de desenvolvimento econômico. De 

acordo com os resultados encontrados por Ernst e Sarabia (2015) para o período entre 1995 e 

2009 e levando em consideração dados disponíveis para 40 países que conjuntamente 

representavam mais de 86% do PIB em 2009, verificou-se que o setor de construção civil é um 

setor de grande relevância para a geração de empregos. O estudo buscou quantificar os 

empregos gerados pelo setor construção em países de renda média e elevada4. Constatou-se que 

a cada um milhão de dólares investidos no setor de construção civil nos países de elevada renda 

seriam criados aproximadamente 58 empregos em 1995, em 2009, por sua vez, seriam criados 

apenas 22 empregos ligados de forma direta e indireta ao setor (ERNST; SARABIA, 2015). 

 
4
 Os autores consideram como países de renda média aqueles que se encontram nos seguintes segmentos: i) países 

de baixa renda que possuem PIB per capita inferior ou igual a  US$ 995 dólares; ii) países de baixa renda média 

per capita que possuem PIB per capita entre US$ 996 a US$ 3.945 dólares; iii) países de elevada renda média par 

capita que possuem PIB per capita entre US$ 3.946 a US$ 12.195 dólares. Já os países de elevada renda são aqueles 

que possuem PIB per capita superior a US$ 12.915 dólares. 
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Já com relação ao comportamento dos multiplicadores de emprego para países de renda 

média foi identificado que em 1995 a ampliação dos investimentos ligados ao setor de 

construção civil em um milhão de dólares geraria 542 novos empregos. Em 2009, por sua vez, 

o estímulo ao referido setor criaria 169 novos empregos. Os resultados citados anteriormente 

sugerem que, levando em consideração somente o multiplicador de empregos totais5, a 

utilização do setor de construção civil como instrumento de política econômica para a geração 

de empregos é mais eficaz em economias com menores níveis de renda (ERNST; SARABIA, 

2015). 

Ainda sobre a importância que o setor de construção tem na geração de empregos, 

Moavenzadeh (1978) aponta que cerca entre 2% e 6% da força de trabalho das economias em 

desenvolvimento é absorvida pelo setor de construção civil, confirmando, portanto, a hipótese 

que o setor pode ser considerado difusor de empregos caso seja estimulado de maneira eficiente.  

Field e Ofori (1988) e Hillebrandt (2000) apontam ainda que os trabalhadores absorvidos 

pelo setor normalmente possuem baixa qualificação. O baixo nível de qualificação, por sua vez, 

é uma característica comum nas populações economicamente ativas dos países em 

desenvolvimento. 

Já Dainty (2007) ao tratar das especificidades dos empregos gerados pela construção 

aponta que as ocupações ligadas ao referido setor têm como característica apresentar 

heterogeneidade nas funções exercidas pelos trabalhadores, baixo nível de segurança e elevada 

sazonalidade. O autor destaca ainda que elevada parcela dos trabalhadores que compõem o 

mercado de trabalho do setor não possui qualquer tipo de vínculo empregatício, ampliando a 

informalidade nas economias em desenvolvimento. Outro ponto que deve ser lembrado (e que 

é pouco abordado na literatura segundo Helander (1980)) é o elevado índice de acidentes que 

ocorrem em atividade laborais ligadas ao setor de construção civil. 

 Acerca da sazonalidade dos empregos gerados pelo setor de construção civil, Foster 

(1970) mostra que a volatilidade que caracteriza o mercado de trabalho do setor está diretamente 

relacionada à volatilidade da demanda do setor de construção. O autor aponta que em períodos 

em que há expansão da atividade econômica há um ajuste da força de trabalho no setor, ou seja, 

os trabalhadores absorvidos de construção normalmente são profissionais que não foram 

absorvidos por outras indústrias ou que atuavam informalmente no setor. 

 
5 Os multiplicadores de empregos torais englobam os resultados encontrados para a geração de empregos diretos, 

indiretos e induzidos. 
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Já com relação a heterogeneidade dos empregos gerados pela construção civil, Dainty 

(2007) aponta que a força de trabalho ligada ao  setor possui profissionais de distintas esferas 

ocupacionais  desde funções que exigem elevada utilização da força física (como as exercidas 

por pedreiros, ajudante de pedreiro, encanador, entre outras) até trabalhos gerenciais e 

administrativos. Consequentemente, apesar de mais de um terço dos trabalhadores da indústria 

de construção apresentarem baixo nível de qualificação, segundo Ball (1981), há outras áreas 

do setor que abarcam profissionais com alto grau de qualificação como nas áreas 

administrativas e de planejamento financeiro e operacional. 

No tocante ao elevado grau de informalidade ligado ao mercado de trabalho do setor de 

construção civil, Wells (2007) aponta que este indicador começou a crescer a partir da década 

de noventa do século passado fazendo com que a análise deste fenômeno começasse a ganhar 

grande repercussão nos debates acadêmicos e no planejamento de políticas econômicas em 

economias em desenvolvimento. É importante destacar que a atividade informal ligada ao setor 

de construção civil pode ser classificada como uma atividade que engloba construções com 

baixa complexidade, normalmente realizadas para utilização própria e por trabalhadores 

independentes que possuem baixo nível de qualificação.  

Apresentado as principais especificidades do mercado de trabalho ligado ao setor de 

construção civil e a relevância que o referido setor detém como propulsor de medidas 

econômicas que busquem dinamizar o mercado de trabalho de economias em desenvolvimento, 

se faz necessário demonstrar medidas que podem ser tomadas para ampliar o grau de influência 

da indústria de construção na dinamização do mercado de trabalho. 

Mccutheon (2001), ao analisar distintas políticas econômicas implementadas em 

diversos países que buscaram utilizar o setor de construção civil como instrumento de criação 

intensiva de empregos, buscou mostrar importantes instrumentos de política pública que devem 

ser levadas em consideração pelos policy makers, que busquem dinamizar o mercado de 

trabalho utilizando o setor de construção civil como vetor de política econômica. O autor 

defende que a utilização desse como gerador e criador de empregos deve ser planejada por meio 

de um programa de longo prazo, focalizado em investimentos em infraestrutura, que utilize o 

que se denominou de “método intensivo de trabalho”. Este método, segundo Mccutheon (2001), 

seria responsável por gerar uma elevada quantidade de empregos por unidade de recursos 

gastos. Conforme destacado por Hillebrandt (2000), a ampliação dos investimentos em 

infraestrutura tem elevada capacidade de dinamizar o mercado de trabalho, os demais setores 

das economias e ampliar os seus níveis de produtividade.  
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O “método intensivo em trabalho” teria como foco a adoção de programas de 

infraestrutura em larga escala. Mccutheon (2001) aponta, entretanto, que para alcançar esse 

resultado deve-se levar em consideração importantes pontos na execução desses programas. 

Entre estes pontos estariam a realização de uma detalhada análise da viabilidade econômica e 

tecnológica da utilização do setor de construção civil para gerar crescimento econômico e 

dinamizar o mercado de trabalho, a criação de programas de treinamento aos trabalhadores do 

setor a fim de ampliar seus níveis de produtividade, adotar estruturas de gerenciamento em 

níveis regionais e nacionais com o objetivo de acompanhar a qualidade dos empregos gerados 

pelo setor de construção civil, assim como o andamento dos projetos vigentes. A adoção desse 

conjunto de política teria a possibilidade de geração de empregos, diretos e indiretos, a partir 

do setor de construção civil (MCCUTHEON, 2001).  

Mccutheon (2001) aponta ainda que o formulador de política econômica esteja atento às 

formas de financiamento dos projetos e ao apoio político a estes programas, uma vez que são 

realizados por órgãos governamentais.  

Até o presente momento destacou-se a importância que o setor de construção civil detém 

para gerar crescimento econômico, ampliar os níveis de infraestrutura em economias em 

desenvolvimento ampliando consequentemente os níveis de produtividade, competitividade 

além de melhoria nos indicadores sociais e na qualidade de vida da população destas economias. 

Destacou-se ainda a relevância que a construção civil detém para dinamizar a atividade 

produtiva através de seus efeitos de encadeamento e na possibilidade de ser utilizada como foco 

de política econômica para gerar emprego e difundir o nível de renda em países que almejam 

alcançar o processo de desenvolvimento econômico. Analisando a importância que o referido 

setor detém nessas economias se torna extremamente necessário analisar, a partir da literatura 

econômica, a relevância que o setor de construção civil possui na dinâmica macroeconômica 

da economia brasileira. 

 

 

 

1.3 Potencialidades do setor de construção civil na economia brasileira 

 

No que se refere à importância do setor na geração e difusão de empregos se destacam 

os trabalhos realizados por Kureski et al (2008), Kureski e Rolim (2012) e Perobelli et al 

(2016a). Já com relação à importância que o setor de construção detém em estimular o 
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desenvolvimento econômico brasileiro podem ser citados os estudos realizados por Kupfer e 

Freitas (2004) , Teixeira e Carvalho (2006), Carvalho et al (2012) e Perobelli et al (2016b) que 

buscaram analisar a relevância do setor de construção civil na dinamização e composição da 

estrutura produtiva da economia brasileira. 

Teixeira e Carvalho (2006) analisaram o setor de construção civil a partir da matriz 

insumo-produto (MIP), disponibilizada pela Fundação Getúlio Vargas, mostraram que o setor 

de construção pode ser considerado estratégico para gerar crescimento e desenvolvimento 

econômico. As autoras apontam que esse setor apresentava em 2002 o terceiro maior índice de 

encadeamento para trás da economia brasileira sendo importante foco de política econômica 

para dinamizar a estrutura produtiva da economia brasileira. Destaca-se ainda o elevado 

potencial que a atividade econômica ligada ao setor de construção detinha no que se refere à 

geração de emprego e renda. A cada mil reais investidos na indústria de construção em 2002 

seriam gerados aproximadamente 23 empregos de forma direta e 517 empregos de forma 

indireta e induzida. Já quando se trata da ampliação do nível de renda na economia brasileira, 

verificou-se que a cada mil reais utilizados no estímulo à produção setorial aproximadamente 

R$ 214,00 seriam direcionados ao pagamento de remunerações (TEIXEIRA; CARVALHO, 

2006). 

Kupfer et al (2004), ao realizar um estudo de decomposição estrutural em termos dos 

determinantes do emprego para a economia brasileira entre 1990 a 2001, apontam que o setor 

de construção civil apresentava elevada sensibilidade em termos de difusão de empregos 

quando são estimulados a partir de variáveis que afetam a demanda doméstica da economia 

brasileira. Os autores apontam que o setor de construção é um importante vetor para a 

dinamização do mercado de trabalho principalmente se os investimentos realizados forem 

focalizados em obras intensivas em mão de obra, como as de saneamento básico e construção 

habitacional.  

Os resultados dos autores corroboram os resultados encontrados por Carvalho et al. 

(2012), que mostram que de construção civil é estimulada prioritariamente por políticas 

macroeconômicas afetando de forma direta a economia nacional, normalmente realizadas a 

partir de gastos do governo. Dentre essas políticas, as autoras destacam a ampliação de 

programas que incentivem o investimento em infraestrutura, redução da taxa de juros para 

financiar empreendimentos imobiliários e a expansão de crédito direcionado ao referido setor. 

As autoras destacam ainda que, no caso da economia brasileira, o governo, em suas diferentes 

esferas de governança, é o principal cliente do setor de construção civil. 
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Ainda sobre a importância do setor de construção civil para gerar empregos, Kureski et 

al. (2008), ao utilizarem a MIP disponibilizada pela Fundação Getúlio Vargas para o ano de 

2004, apontam que o setor de construção no ano analisado apresentou elevado índice de 

encadeamento para trás, sendo consequentemente um importante setor na dinamização da 

economia devido à sua demanda nos setores fornecedores de insumos..  

Kureski et al. (2008) estimam que em 2004 cerca de 6,36% do pessoal ocupado no 

mercado de trabalho formal da economia brasileira estavam vinculados ao setor de construção 

civil. Ainda segundo os autores, o crescimento da renda gerado pelo setor de construção geraria 

aproximadamente 5,15 milhões de empregos. Esses resultados confirmam a importância da 

construção civil no que se refere à geração e dinamização do nível de renda na economia 

brasileira. 

Já Perobelli et al (2016a) mostra o potencial que o setor de construção civil na geração 

de empregos por grau de instrução entre os anos 1990 a 2005 e apontam que o setor de 

construção civil, ao ser estimulado em 1990, possuía elevada capacidade na geração de 

empregos para trabalhadores com baixo nível de qualificação. O setor absorvia em maior 

proporção trabalhadores das seguintes faixas de estudo: i) 1 a 3 anos ii) 4 a 7 anos e por fim iii) 

8 a 11 anos. 

Quando os autores analisam, por sua vez, os resultados dos multiplicadores de emprego 

por nível de qualificação para a economia brasileira no ano de 2005 verifica-se que houve uma 

ligeira alteração no perfil educacional do trabalhador absorvido pelo setor de construção. 

Constatou-se que, dada a ampliação na demanda final, o setor detinha maior capacidade de 

gerar empregos naquele ano para trabalhadores que possuíam entre 4 a 7 anos de escolaridade 

e 8 a 11 anos de anos de estudo. Comparando os resultados encontrados para o ano de 2005 em 

relação aos resultados encontrados no ano 1990, verificou-se uma retração do indicador no que 

se refere a geração de empregos para profissionais que possuíam apenas de 1 a 3 anos de estudo 

no primeiro em detrimento da maior absorção de trabalhadores com maiores níveis de 

escolaridade no segundo (PEROBELLI ET AL, 2016a). 

É importante destacar que o cálculo dos multiplicadores de emprego por nível de 

qualificação é uma ferramenta extremamente importante e necessária para a análise de possíveis 

políticas econômicas que visem estimular a geração de empregos de forma setorial e que visem 

atingir segmentações educacionais da população economicamente ativa. Ainda sobre a 

importância do setor de construção civil para dinamizar o mercado trabalho da economia 
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brasileira, Silva (2008) e Kureski e Rolim (2012) buscaram analisar as potencialidades do setor 

de construção civil na geração e difusão de empregos à nível regional.  

Kureski e Rolim (2012) construíram multiplicadores de emprego para a economia 

paranaense em 2006 e verificaram que, dado uma ampliação em um milhão de reais na demanda 

final do setor de construção, cerca de 37% dos empregos gerados pelo setor estariam vinculados 

à trabalhadores que possuíssem entre 11 e 12 anos de estudo. Os autores também constataram 

que grande parte destes empregos estariam vinculados diretamente à atividade econômica da 

construção civil. 

Já Silva (2008) buscou construir multiplicadores de emprego para a economia baiana em 

2005. O autor mostra que a ampliação de dez milhões reais na demanda final do setor de 

construção civil geraria aproximadamente 154 empregos diretos e indiretos, valor relativamente 

baixo quando comparado com os demais setores da economia. Verificou-se também que o 

índice de encadeamento para trás do setor de construção é baixo na economia baiana sendo, em 

2005, apenas o 29º setor em termos de encadeamentos para trás. Este fato mostra que o setor 

de construção na economia baiana não é estratégico para alavancar a atividade econômica 

estadual. Se torna importante ressaltar que a adoção de políticas econômicas regionais deve 

levar em consideração setores que estimulem de maneira significativa a atividade econômica 

local e que esteja adequada à estrutura produtiva da economia analisada. 

É importante destacar que há poucos trabalhos na literatura econômica nacional que 

buscam analisar as potencialidades do setor de construção civil nos 27 estados que compõem a 

economia brasileira. A ampliação de estudos que busquem analisar as interrelações entre o setor 

de construção civil e a estrutura produtiva das economias estaduais se torna extremamente 

necessário para que se adote políticas econômicas e sociais de forma eficiente. O baixo 

potencial que o setor de construção civil detém no estímulo à economia baiana não anula o fato 

de que o setor de construção pode ser utilizada à nível nacional como foco de política econômica 

desde que se analise as limitações e os impactos deste setor nas diferentes regiões que compõem 

a economia brasileira. 

Perobelli et al (2016b) ao analisarem a relevância que o setor de construção civil detém 

na dinamização da atividade produtiva em economias desenvolvidas e em desenvolvimento 

entre os anos 1990 a 2009 apontam que a participação da indústria de construção no valor bruto 

de produção da economia brasileira foi constante entre os anos 2003 a 2009. Os autores 

mostram, entretanto, que o referido setor apresenta maior potencial de gerar renda na economia 

quando comparado com os demais países em desenvolvimento analisados.  
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É importante destacar que o setor de construção civil apresentou reduzido encadeamento 

para trás para todos os anos analisados por Perobelli et al (2016b). Este resultado sugeriria que 

o setor de construção civil não seria estratégico para alavancar o crescimento econômico dos 

setores que fornecem insumos à sua atividade produtiva. Esta constatação, entretanto, é oposta 

aos resultados encontrados por Teixeira e Carvalho (2006) indicando resultado não conclusivo 

acerca da relevância do setor para a dinamização da atividade produtiva brasileira. 

Dada a importância que o setor de construção civil detém para economias em 

desenvolvimento e o crescente debate acerca das potencialidades do setor de construção civil 

para estimular a dinâmica macroeconômica da economia brasileira o presente trabalho busca: 

i) atualizar os índices de encadeamento do referido setor ii) calcular multiplicadores de emprego 

do setor de construção por nível de qualificação e iii) realizar a decomposição dos componentes 

da demanda agregada possuem maior impacto sobre a geração de empregos ligados ao setor de 

construção civil na economia brasileira. Os indicadores supracitados tem como objetivo 

identificar a partir de um longo e recente período, que no presente trabalho abarcará os anos 

2000 a 2018, a relevância do setor de construção civil para dinamizar o mercado laboral e 

constatar se o setor de construção civil pode ser considerado como um setor chave para 

dinamizar a estrutura produtiva brasileira. 

Após o cálculo dos indicadores será analisado como se deu a evolução do mercado de 

trabalho formal do setor de construção entre os anos 2000 a 2018. Esta análise é relevante pois 

nos anos recentes verificou-se importantes inflexões nas políticas macroeconômicas que 

reverberaram de forma positiva e/ou negativa na evolução do setor na economia brasileira 

impactando consequentemente o mercado de trabalho do setor.  

Importante destacar que o presente estudo contribuirá para a literatura econômica 

nacional voltada para o setor de construção civil visto que analisará indicadores de emprego em 

um vasto período de tempo. Demonstrando a partir desses indicadores a capacidade do setor 

em dinamizar o mercado de trabalho brasileiro e apontando quais variáveis da demanda 

agregada podem ser consideradas estratégicas para a adoção de políticas econômica que visem 

ampliar o nível de empregos por meio do setor de construção civil. Além disso o estudo 

analisará especificidades dos empregos que foram gerados e/ou extintos pela construção civil 

no período recente contribuindo consequentemente para um ponto pouco explorada na literatura 

econômica nacional. 
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Capítulo 2: Metodologia e Base de dados 

 

Para além da revisão teórica acerca da relevância do setor de construção civil em 

economias em desenvolvimento será apresentado, por meio da construção de indicadores 

baseados nas matrizes de insumo-produto divulgadas pelo IBGE e atualizadas no âmbito do 

Grupo de Indústria e Competitividade (GIC/UFRJ), a importância que o setor de construção  

civil detém para estimular a estrutura produtiva e o mercado de trabalho da economia brasileira. 

Para isso, serão calculados os índices de encadeamento para trás (backward linkage) e para 

frente (forward linkage) e os multiplicadores de empregos indiretos e induzidos a partir de 

diferentes bases de dados, conforme destacado na tabela 4. 

 

Tabela 4: Indicadores propostos sobre construção civil e dinamização da atividade produtiva e 

do mercado laboral da economia brasileira 

Análise do Setor de Construção 

Civil na geração de empregos: 
Fonte de Dados: Frequência: 

Índices de Encadeamento (Backward 

Linkage e Forward Linkage) 

Matriz Insumo-Produto 

disponibilizada pelo IBGE (2000, 

2005, 2010 e 2015). 

A análise será realizada para os 

seguintes anos: 

2000,2005,2010 e 2015. 

Multiplicador de empregos formais e 

informais indiretos gerados pelo 

setor de Construção Civil 

Matriz Insumo-Produto 

disponibilizada pelo IBGE (2000, 

2005, 2010 e 2015). 

A análise será realizada para os 

seguintes anos: 

2000,2005,2010 e 2015. 

Multiplicador de empregos formais 

indiretos gerados pelo setor de 

Construção Civil 

Matriz Insumo-Produto 

disponibilizada pelo IBGE (2000, 

2005, 2010 e 2015 e Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS). 

A análise será realizada para os 

seguintes anos: 

2000,2005,2010 e 2015. 

Multiplicador de empregos formais e 

informais induzidos por 

componentes selecionados da 

demanda agregada 

Matriz Insumo-Produto 

disponibilizada pelo IBGE (2000, 

2005, 2010 e 2015 e Sistema de 

Contas Nacionais (SCN). 

A análise será realizada para os 

seguintes anos: 

2000,2005,2010 e 2015. 

Multiplicador de empregos formais 

induzidos por componentes 

selecionados da demanda agregada 

Matriz Insumo-Produto 

disponibilizada pelo IBGE (2000, 

2005, 2010 e 2015 e RAIS). 

A análise será realizada para os 

seguintes anos: 

2000,2005,2010 e 2015. 

Multiplicador de empregos formais 

indiretos gerados pelo setor de 

construção civil por nível de 

qualificação 

Matriz Insumo-Produto 

disponibilizada pelo IBGE (2000, 

2005, 2010 e 2015e RAIS). 

A análise será realizada para os 

seguintes anos: 

2000,2005,2010 e 2015. 
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Também serão elaboradas estatísticas descritivas (tabela 5) para analisar a evolução e as 

especificidades do mercado de trabalho do setor de construção civil nacional entre os anos 2000 

a 2018 diante da adoção de diferentes políticas macroeconômicas que afetaram de forma direta 

e/ou indireta o setor de construção civil.  

 É importante destacar que por limitações na base de dados não será possível realizar a 

análise da evolução do mercado de trabalho informal ligado ao setor de construção para o 

período analisado. Os estudos que analisam o mercado de trabalho informal normalmente 

utilizam dados da Pesquisa Anual de Amostras por Domicílio (PNAD) disponibilizadas pelo 

IBGE. A PNAD busca acompanhar os indicadores de força de trabalho e socioeconômicos da 

sociedade brasileira desde 1970 consistindo em uma importante base de dados para a análise da 

evolução do mercado de trabalho formal e informal da economia brasileira.  A principal 

limitação à utilização dessa base de dados é a descontinuidade da PNAD em 2016 e a sua 

substituição pela PNAD contínua. Como as duas pesquisas partem de metodologias e formas 

de coleta de dados distintas não há como compatibilizá-las e não há como realizar uma análise 

homogênea acerca do mercado de trabalho informal do setor de construção civil entre os anos 

2000 a 2018. 

Desta maneira será realizada apenas a análise da evolução do mercado de trabalho formal 

ligado ao setor de construção a partir dos dados disponibilizados pela RAIS. Cabe ressaltar que 

a RAIS é uma importante base de dados divulgada anualmente pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) desde 1970, que possui informações estatísticas sobre o mercado de trabalho 

formal da economia brasileira. A base de dados supracitada se tornou um importante 

instrumento para a análise das relações trabalhistas e de provimento de informações sociais dos 

trabalhadores brasileiros. 

Tabela 5: Evolução e especificidades do Mercado de Trabalho formal do setor de construção 

civil (2000 - 2018) 
 Mercado de Trabalho Formal 

Dados analisados Fonte de Dados: 

Evolução dos empregos formais gerados pelo setor 

no Brasil 
RAIS 

Faixa de Remuneração Média dos trabalhadores 

absorvidos pelo setor  
RAIS 

Grau de Escolaridade dos Trabalhadores Absorvidos 

pelo setor por regiões do Brasil 
RAIS 

Faixa Etária dos Trabalhadores Absorvidos pelo setor RAIS 
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A RAIS entre os anos 2000 a 2018 sofreu importantes mudanças metodológicas no que 

se refere à classificação da atividade econômica. A partir de 1994 o Ministério do Trabalho e 

Emprego utilizou como classificação das atividades econômicas da Relação Anual de 

Informações Sociais a CNAE/95 que se baseava no decreto nº 1.264 de 11 de outubro de 1994 

divulgado no Diário Oficial da União. A partir de 2002, no entanto, houve a revisão da 

CNAE/95 para que esta se adequasse às recomendações da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). Após esta revisão a CNAE/95 passou a ser chamada de CNAE 1.0 (IBGE, 

2002; IBGE, 2020). 

Com a adoção em 2006 da nova Classificação de Atividade Econômica denominada de 

CNAE 2.0 pelo IBGE, o MTE começou a divulgar bases de dados da RAIS com duas 

classificações. A primeira classificação permite a continuidade das classificações econômicas 

levando em consideração a CNAE 1.0, homogeneizando as bases de dados entre os anos 2000 

a 2018 e uma segunda classificação que a partir de 2006 leva em consideração apenas a CNAE 

2.0 (IBGE, 2020).  

Embora exista uma base de dados homogênea da RAIS entre os anos 2000 a 2018 que 

utiliza como método de classificação a CNAE 1.0, não será possível utilizá-la no presente 

trabalho, pois a  MIP disponibilizada pelo IBGE utiliza como classificação da atividade 

econômica a CNAE 2.0 (conforma será visto na próxima subseção). Dessa forma, a utilização 

da RAIS baseada na CNAE 1.0 estaria incompatível com os dados da MIP. 

Para que não houvesse incompatibilidade entre a MIP e a RAIS foi necessário a criação 

de um tradutor que compatibilizasse a CNAE 1.0 com a CNAE 2.0 e que estivesse de acordo 

com as segmentações das classificações de atividade econômica dos 42 setores presentes nas 

MIPs6.  

Cabe destacar que os dados do mercado de trabalho formal do setor de construção civil 

disponibilizados pela RAIS entre os anos 2000 a 2005 não contabilizavam trabalhadores do 

setor de construção civil que apresentavam como grau de escolaridade mestrado e/ou 

doutorado. Diante desse problema metodológico, para possibilitar a comparabilidade e a 

homogeneidade da base de dados decidiu-se manter a característica para os anos 2006 a 2018, 

ou seja, as estatísticas levantadas referentes ao mercado de trabalho formal do setor de 

construção civil excluem da análise os trabalhadores empregados que possuíam mestrado e/ ou 

doutorado. Destaca-se que a limitação na base de dados poderia gerar um problema de 

 
6 O tradutor e o método utilizado para a sua construção estão disponíveis ao leitor no Anexo A. 
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subestimação dos dados do mercado de trabalho formal do setor de construção, mas como a 

literatura aponta que esse setor apresenta como característica intrínseca a elevada absorção de 

trabalhadores com baixos níveis de qualificação, entende-se que essa limitação não reflete um 

grande obstáculo para a presente análise. 

A próxima subseção tem como objetivo apresentar brevemente os fundamentos da matriz 

insumo-produto e demonstrar como os dados serão tratados, a fim de alcançar os objetivos 

propostos no presente trabalho. 

 

2.1 Matriz Insumo-Produto 

A matriz de insumo-produto (MIP)7 pode ser descrita como um quadro estatístico que 

demonstra as relações de interdependência ou interações entre os n setores que compõem a 

economia. A partir desse quadro estatístico é possível analisar tanto as relações comerciais 

diretas e indiretas entre os setores (sob a ótica de compra e venda) e como estas relações afetam 

o processo produtivo, além do comportamento dos componentes da demanda final (consumo 

das famílias, gastos do governo, investimentos e exportações) e suas interações com os setores 

que compõem a economia analisada. Portanto, a MIP desenvolvida por Wassily Leontief (1985) 

possibilita uma visão ampla do funcionamento da economia em determinado tempo e 

localidade, como demonstrado no quadro 1 (GUILHOTO, 2004). 

“A matriz de insumo-produto (MIP), desenvolvida por Wassily Leontief, consiste em 

um quadro estatístico de dupla entrada. Registra, de um lado, os insumos utilizados 

pelas distintas atividades econômicas e, de outro lado, o destino das produções, 

possibilitando a percepção da interdependência setorial” (KURESKI ET AL, 2008, 

pg. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Miller e Blair (2009) apontam que o modelo supracitado assume como premissa que os coeficientes técnicos 
de produção são constantes, que não há flexibilidades nos níveis de preço e por fim que os retornos de escala 
são constantes. 
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Quadro 1 – Exemplo de uma matriz insumo-produto para 4 setores 

S
et

o
re

s 
V

en
d

ed
o

re
s 

Setores Compradores 

Setores Demanda Final  

 Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 4 
Consumo 

das Famílias 

Gastos do 

Governo 
Investimento Exportações Total 

Setor 1 Z11 Z12 Z13 Z14 C1 G1 I1 E1 X1 

Setor 2 Z21 Z22 Z23 Z24 C2 G2 I2 E2 X2 

Setor 3 Z31 Z32 Z33 Z34 C3 G3 I3 E3 X3 

Setor 4 Z41 Z42 Z43 Z44 C4 G4 I4 E4 X4 

Importação m1 m2 m3 m4 mC mG mI mE M 

Impostos T1 T2 T3 T4 TC TG TI TE T 

Emprego L1 L2 L3 L4      

Valor 

Adicionado 
W1 W2 W3 W4     W 

Total X1 X2 X3 X4 C G I E  

Fonte: Guilhoto (2004). Elaboração Própria. 

Onde:  

Zij 
8

   - Representa o fluxo monetário entre o setor i e j (sabendo que i representa a linha e j a 

coluna); 

Ei     - Exportação Total do setor i; 

Wi    - Valor adicionado gerado pelo setor i;  

X i    - Total de produção do setor i; 

Ii      - Demanda de bens de investimento produzidos pelo setor i; 

Mi    - Importação realizada pelo setor i; 

Ci     - Consumo das famílias por produtos produzidas pelo setor i; 

Ti     - Impostos indiretos pagos pelo setor i; 

Li
9

       - Número de empregos do setor i; 

Gi     - Gastos do governo junto ao setor i. 

 

 
8 Nas relações de compra e venda, por exemplo, Z21 representa o fluxo monetário da venda de determinado insumo 

produzido pelo setor 2 e demandado pelo setor 1 

 
9 Importante destacar que o vetor de empregos não está explícito na MIP, mas é possível extraí-lo da Tabela de 

Recursos e Usos disponibilizada pelo IBGE. Inserimos o vetor supracitado no quadro 1, com o objetivo de 

simplificar a análise do leitor no decorrer do presente trabalho. 
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Portanto, verifica-se por meio da análise do quadro 1 que a matriz de insumo-produto 

permite analisar as relações econômicas presentes entre os setores que compõem a economia e 

a relação destes com os componentes da demanda final. Em outras palavras, a MIP possibilita 

analisar tanto a evolução de setores específicos, quanto a evolução das relações de 

interdependência entre estes. Se torna importante destacar, ainda, que a MIP também permite a 

verificação de quais setores podem ser considerados estratégicos no que se refere a adoção de 

políticas econômicas, ou seja, setores que se estimulados movimentam os demais e são 

difusores de emprego e renda. 

A MIP é divulgada quinquenalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) sendo consequentemente um importante instrumento de análise das relações 

intersetoriais, intrasetoriais e da estrutura produtiva brasileira. Cabe destacar, entretanto, que 

há uma grande limitação quando se deseja analisar a evolução da estrutura produtiva e das 

relações setoriais da economia brasileira nos anos recentes utilizando os dados disponibilizados 

pelo IBGE. 

Passoni (2019) destaca que  a mudança de metodologia do Sistema de Contas Nacionais 

(SCN) em 2010, com o objetivo de atender recomendações internacionais, as Matrizes Insumo-

Produto divulgadas pelo IBGE em 2000 e 2005 (divulgadas a partir dos conceitos e metodologia 

do Sistema de Contas Nacionais 2000) se tornaram incompatíveis metodologicamente com as 

divulgadas em 2010 e 2015 (divulgadas a partir dos conceitos e metodologia do Sistema de 

Contas Nacionais 2010).10 Este fato dificultou a análise da estrutura produtiva da economia 

brasileira nos anos recentes a partir da utilização do modelo insumo-produto. 

Com o objetivo de contornar a incompatibilidade supracitada, Passoni (2019) construiu 

a partir de diferentes técnicas11, uma série anual da Matriz Insumo Produto para a economia 

brasileira para os anos 2000 a 2015 utilizando como referência os conceitos do Sistema de 

Constas Nacionais divulgado em 2010. A autora destaca que para os anos 2000 a 2009 foram 

estimadas Matrizes Insumo-Produto anuais baseadas na MIP divulgada pelo IBGE em 2010 e 

nas séries retropoladas da Tabela de Recursos e Usos (TRUs) divulgadas pelo IBGE nos termos 

e na classificação do SCN de 2010 disponível em IBGE (2015). 

Para o período 2011 a 2014 as séries anuais da Matriz Insumo-Produto foram estimadas 

a partir dos conceitos e metodologias da MIP divulgada pelo IBGE em 2010 e com as 

 
10 Foge ao propósito do presente trabalho descrever a técnica utilizada por Passoni (2019) para construir a série 

anual da MIP da economia brasileira. Para maiores informações verificar as contribuições de Passoni (2019) e 

Grijó e Berni (2006). 
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informações das TRUs do período supracitado. Para os anos 2010 e 2015, por sua vez, foram 

realizadas agregações das Matrizes Insumo-Produto divulgas nestes anos pelo IBGE a fim de 

compatibilizá-las com as séries construídas para os demais anos. Cabe destacar que a autora 

realizou agregações das atividades econômicas, a partir da CNAE 2.0, em 42 setores e 91 

produtos para todos os anos da série.  

Como o presente trabalho utilizará o modelo de insumo-produto para analisar a 

relevância do setor de construção civil para dinamizar o mercado de trabalho e a estrutura 

produtiva da economia brasileira entre os anos 2000 a 2018, será utilizada a MIP 

disponibilizada por Passoni (2019) já que a série construída pela autora soluciona a 

incompatibilidade da base de dados disponibilizada pelo IBGE descrita anteriormente.  

A fim de identificar os setores chaves na geração de renda e emprego, se faz necessário 

calcular o coeficiente técnico de produção (𝑎𝑖𝑗) entre os setores. Mille e Blair (2009) apontam 

que o coeficiente mostra a relação fixa entre a produção de um setor e seus insumos. Por 

exemplo, o coeficiente técnico a12, denota a proporção em unidades monetárias de insumos 

demandados pelo setor 2, que são produzidos e comercializados pelo setor 1 em relação a 

produção total do setor 2. A relação mostra a necessidade de insumos do setor 1 (i) necessários 

para a produção de uma unidade do setor 2 (j). Portanto, a12 pode ser descrito pela seguinte 

relação: 

a12 = Z12 / X2    ou    a12 X2 = Z12     logo em termos gerais: 

aij = Zij / Xj    ou   aij Xj = Zij       (Equação 1) 

Aplicando a relação descrita anteriormente para cada setor, chegamos à matriz de 

coeficientes técnicos:  

 

 

 

 

 

Assumindo que os coeficientes técnicos de produção são constantes, é possível derivar 

o conhecido sistema aberto de Leontief (equação 2), em que: 

∑ 𝑎ij𝑛
𝑗=1 𝑋𝑗 + 𝑌𝑖 = 𝑋𝑖   (Equação 2) 

 

 

Onde: 

 a 11 = Z11/ X1 a 12 = Z12 / X2   ......... a1N = Z1n/Xn 

A = 

..
..

..
..

. 

..
..

..
..

..
 

..
..

..
..

. 

 an1 = Zn1/X1 a n2 = Zn2/X2   ......... ann =Znn/Xn 
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aijXj provém da equação 1; 

Yi pode ser classificada como a demanda final por produtos do setor i; 

Xi como dito anteriormente é a produção total do setor i. 

 

A produção da economia pode ser calculada a partir da seguinte forma matricial:  

AX +Y = X (Equação 3) 

Onde: 

A representa a matriz com os coeficientes técnicos de produção; 

Y representa o vetor da demanda final; 

X representa o vetor de produção setorial. 

Assim, depois de realizadas algumas operações algébricas, podemos verificar a variação 

produtiva setorial necessária para suprir eventuais variações exógenas da demanda final 

(equação 4).  

X = (I – A)-1ΔY (Equação 4) 

 

Onde:  

I representa a matriz quadrada identidade (nxn); 

(I - A)-1  representa a matriz inversa de Leontief. 

 

Finalmente, a partir da matriz inversa de Leontief, pode-se verificar os efeitos diretos e 

indiretos de alterações da demanda final sobre os setores que compõem a economia. Além de 

calcular os demais índices propostos no presente trabalho, descritos nas próximas subseções. 

 

 

2.1.1 Índices de Encadeamento  

Os índices elaborados por Rasmussen (1956) e Hirschman (1961) possibilitam analisar 

a demanda de um setor sobre os demais setores da economia (backward linkage) e o quanto a 

produção de determinado setor é demandada pelos demais setores (forward linkage). Os índices 

anteriormente citados podem ser calculados da seguinte maneira: 
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Backward Linkage (Equação 5) Forward Linkage (Equação 6) 

UJ = [bj / n] / B* Ui = [bi / n] / B* 

 

Considerando que B é a matriz inversa de Leontief, ou seja, B = (I – A)-1, temos que: bj 

corresponde a soma dos elementos de determinada coluna da matriz B, bi representa a soma dos 

elementos de determinada linha da matriz B, n reflete o número de setores presentes na matriz 

B e, por fim, B* corresponde ao valor médio ponderado pelo número de setores presentes nas 

matrizes. O Quadro 2 mostra uma tipologia para definir os setores em estratégicos, chave, 

independentes e impulsores, de acordo com seus efeitos de encadeamentos (Schuschny, 2005).  

 

Quadro 2 – Identificação de setores-chave 

 Backward linkages (𝑈𝑗) < 1 Backward linkages (𝑈𝑖) ≥ 1 

Forward linkages (𝑈𝑖) ≥ 1 Setores estratégicos Setores-chave 

Forward linkages (𝑈𝑗) < 1 Setores independentes Setores impulsores 

Fonte: Adaptado de Schuschny (2005) 

 

2.1.2 Multiplicadores de Emprego Indireto e Induzido. 

Como dito anteriormente, a análise da matriz insumo-produto permite a análise do 

potencial que determinado setor detém na geração de empregos. Uma variação positiva 

(negativa) na demanda final poderá promover, ceteris paribus, a expansão (retração) de 

empregos ligados indiretamente ao setor estimulado. Este efeito pode ser calculado da seguinte 

maneira:      

λi = [Li / Xi]  (Equação 7) 

Para uma economia com n setores, o multiplicador será: 

αi = λi B (Equação 8) 

 

Onde: 

Li representa o número de empregados na atividade i; 

λi, consequentemente, demonstra o coeficiente de emprego; 

αi representa o multiplicador de empregos indiretos. 

Como mostrado anteriormente (quadro 1), há uma relação de interdependência entre os 

n setores que fazem parte da estrutura produtiva de uma economia. Desse modo, variações na 



 

47 
 

demanda final gerarão um efeito multiplicador de empregos, diretos e indiretos, nos demais 

setores. Esse efeito pode ser calculado por meio do multiplicador de empregos induzidos (δj): 

δj = λiBY (Equação 9) 

Onde: 

δj representa o multiplicador de empregos induzidos. 

 

Vale destacar ainda que uma simples modificação na equação 9 possibilita decompor os 

efeitos de cada variável da demanda final sobre a geração de empregos induzidos. Sendo assim, 

no decorrer do presente trabalho, analisaremos os efeitos dos seguintes componentes da 

demanda agregada sobre a geração de empregos induzidos: consumo das famílias (CF), 

investimentos (I) e gastos do governo (G) conforme demonstrado na equação 10. 

 

δj = λiBYCF;I;G (Equação 10) 

 

O número de empregados na atividade i (Li) será calculado a partir de duas bases de 

dados diferentes. Para calcular os multiplicadores de empregos formais (e informais) indiretos 

(tabela 4) e para os multiplicadores de empregos formais e informais induzidos por 

componentes selecionado da demanda agregada (tabela 4) serão utilizados os dados de 

ocupação segundo atividade econômica retropolados de acordo com a metodologia e com os 

conceitos do SCN 2010 disponibilizados pelo IBGE. Os dados de ocupações levam em 

consideração os empregos que possuem algum tipo de vínculo de trabalho formal entre 

empregador e trabalhador e empregos que não possuem qualquer tipo de contrato formal (IBGE, 

2014). 

Como os dados de ocupação segundo as atividades econômicas são divulgados 

originalmente pelo IBGE para 51 atividades foi necessário realizar a agregação das ocupações 

de acordo com os 42 setores presentes na MIP elaborada por Passoni (2019). Para tanto, foi 

utilizado a tabela de conversão criada pela autora que está disponível ao leitor no anexo B do 

presente trabalho.  

No que se refere aos multiplicadores de empregos formais indiretos e aos multiplicadores 

de empregos formais induzidos por componentes selecionados da demanda agregada, o número 

de empregados por atividade (Li) será calculado a partir da base de dados da RAIS e com a 

utilização do dicionário (anexo A) que compatibiliza a CNAE 1.0 com a CNAE 2.0 e que está 
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de acordo com as segmentações das classificações de atividade econômica dos 42 setores 

presentes na MIP elaborada por Passoni (2019). 

 

2.1.3 Multiplicador de empregos indiretos por nível de qualificação 

Para calcular o multiplicador de empregos formais ligados indiretamente ao setor de 

construção civil por nível de qualificação, se faz necessário segmentar os trabalhadores 

empregados no setor analisado por anos de estudo. Em nossa análise seguiremos a segmentação 

adotada por Bahia et al (2009). Em sua análise sobre da relação entre nível de escolaridade e 

segregação12 dos trabalhadores que atuam nas firmas brasileiras, os autores apontam que há três 

recortes no que se refere a especialização de mão de obra, sendo estes: 

 

Quadro 3: Segmentação dos trabalhadores por nível de qualificação 
 

Baixa qualificação (BQ) Até a 5ª série do ensino fundamental  

Semiqualificação (SQ) 
6ª série do ensino fundamental completo ou 

incompleto ao ensino médio incompleto ou completo 

Alta qualificação (AQ) Ensino superior incompleto ou completo 

Fonte: Bahia et al (2009). Elaboração própria. 

Cabe ressaltar que em 2006 entrou em vigor a Lei nº 11.274, que ampliou a duração do 

ensino fundamental de 8 anos para 9 anos. Esta medida tinha como objetivo principal assegurar 

que as crianças matriculadas em estabelecimento educacionais nacionais públicos ou privados 

acessassem mais cedo o sistema educacional tendo consequentemente maior tempo para serem 

alfabetizadas. Devido a esta alteração na duração do ensino fundamental foi necessário 

reformular a estrutura das séries que compunham o ensino fundamental, de modo que o 

Ministério da Educação (MEC) elaborou uma tabela de conversão entre o ensino fundamental 

de 8 anos e o de 9 anos disponível ao leitor no Anexo C (BRASIL, 2009). 

Infelizmente a RAIS só disponibiliza os dados do mercado de trabalho formal 

segmentado por nível de qualificação com base na nova reformulação do ensino fundamental a 

partir de 2006 e não atualiza a base de dados nesta nova configuração para os anos anteriores. 

 
12 O conceito de segregação no mercado de trabalho levado em consideração pelos autores se refere a 

heterogeneidade ou homogeneidade dos trabalhadores empregados pelas firmas. Se leva em consideração na 

análise as seguintes variáveis: anos de estudo, salário, tempo de emprego e idade. 
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Desta maneira foi utilizada a tabela de conversão explicitada no anexo c para compatibilizar as 

séries do ensino fundamental de 8 anos para as séries do ensino fundamental de 9 anos.  

Levando em consideração a tipologia apresentada no quadro 3, o multiplicador de 

empregos formais indiretos por nível de qualificação pode ser calculado da seguinte maneira: 

Sendo: 

𝜆𝑖
𝑤= [𝐿𝑖

𝐵𝑄;𝑆𝑄;𝐴𝑄
/ Xi] (equação 11) 

Para os n setores da economia, derivamos o multiplicador de empregos indiretos por 

nível de qualificação como: 

 

𝜶𝒊
𝒘= 𝝀𝒊

𝒘B  (Equação 12) 

 Onde: 

𝐿𝑖
𝑏,𝑠,𝑎

 demonstra o número de empregados da atividade i por nível de qualificação; 

𝜆𝑖
𝑤 representa o coeficiente de emprego por nível de qualificação; 

𝛼𝑖
𝑤 , por sua vez, representa o multiplicador de empregos indiretos por nível de qualificação do 

trabalhador. 

O número de empregados por atividade i por nível de qualificação (𝐿𝑖
𝑏,𝑠,𝑎) para os anos 

2000 e 2005 também será calculado a partir da base de dados da RAIS e com a utilização do 

dicionário (anexo A) que compatibiliza a CNAE 1.0 com a CNAE 2.0 e que está de acordo com 

as segmentações das classificações de atividade econômica dos 42 setores. 

Cabe destacar que o trabalho a ser desenvolvido contribui para a literatura ao analisar os 

efeitos multiplicadores de uma expansão no setor da construção civil por meio de seus impactos 

sobre o emprego, a renda e o nível de qualificação dos trabalhadores. O multiplicador de 

empregos é importante para qualificar e embasar as políticas elaboradas pelos policy makers na 

compreensão dos impactos gerados no mercado de trabalho. A principal contribuição será a 

análise do impacto setorial das transformações estruturais da economia brasileira no setor da 

construção civil. Sendo, portanto, uma contribuição singular à literatura econômica que trata da 

análise do mercado de trabalho na economia brasileira a partir da abordagem MIP. O cálculo 

do indicador concede ainda a possibilidade de analisar em trabalhos posteriores a interrelação 

entre estrutura produtiva e distribuição de renda entre os diferentes setores que compõem a 

economia.  

Uma vez realizada a revisão teórica e empírica sobre a importância da construção civil 

no processo de desenvolvimento dos países, constatou-se que há poucos trabalhos que buscam 



 

50 
 

analisar as potencialidades que o setor detém na geração de empregos,  na dinamização da 

estrutura produtiva e a evolução do mercado de trabalho formal ligado à construção civil  na 

economia brasileira entre os anos 2000 a 2018.  

 

Capítulo 3: Potencialidades e evolução do mercado de trabalho formal 

ligado a construção civil na economia brasileira (2000 a 2018) 
 

Este capítulo tem como objetivo elaborar indicadores que identifiquem se o setor de 

construção civil pode ser considerado como um setor chave na adoção de políticas econômicas 

que visem dinamizar a estrutura produtiva brasileira, como os índices de encadeamento para 

trás e para frente, apresentar multiplicadores de empregos indiretos e induzidos, que mostrem 

a relevância que o setor tem para estimular o mercado de trabalho da economia brasileira e 

analisar como o mercado de trabalho formal ligado ao setor de construção civil evoluiu no 

decorrer do período.  

Em um primeiro momento (seção 3.1) será analisado as potencialidades do setor de 

construção na dinamização da atividade produtiva e na geração de empregos utilizando os 

seguintes indicadores: i) índices de encadeamento para frente e para trás ii) multiplicadores de 

empregos indiretos, iii) multiplicadores de empregos induzidos por componentes da demanda 

agregada selecionados (consumo das famílias, formação bruta de capital fixo e consumo do 

governo) e por fim iv) multiplicadores de empregos indiretos segmentados por nível de 

qualificação. 

Já em um segundo momento será analisado como o mercado de trabalho formal ligado à 

construção se comportou entre os anos 2000 a 2018. É importante destacar que neste período 

há drásticas alterações na adoção das políticas macroeconômicas que reverberaram de forma 

positiva e/ou negativa na atividade econômica ligada ao setor de construção civil gerando 

consequentemente desdobramentos na evolução do mercado de trabalho formal desse setor. No 

decorrer do presente trabalho a análise acerca das políticas macroeconômicas que afetaram de 

forma direta ou indireta a evolução do setor construção civil e a evolução de seu mercado de 

trabalho formal será segmentada em duas seções que tratarão períodos distintos. 

Desta maneira a seção 3.2 buscará demonstrar a evolução do mercado de trabalho formal 

ligada ao setor de construção civil entre os anos 2000 a 2010. O período supracitado foi 

escolhido pois concederá a possibilidade de analisar a evolução do setor supracitado no decorrer 

da adoção de políticas econômicas contracionistas (2000 a 2005), que segundo Mollo e Saad 

Filho (2006) caracterizaram os três últimos anos do segundo governo de Fernando Henrique 
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Cardoso (1999 a 2002) e os três primeiros anos do primeiro mandato presidencial exercido por 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2005),  e por políticas econômicas expansionistas que 

caracterizaram o ano de 2006 e o segundo mandato do Governo Luiz Inácio Lula da Silva (2007 

a 2010) em que se verificou, segundo Barbosa e Souza (2010), expansão de políticas 

econômicas que visavam ampliar o nível de infraestrutura, solucionar  histórico déficit 

habitacional e ampliar o nível de renda da economia brasileira. 

Já a seção 3.3 tratará da evolução do mercado de trabalho formal ligado ao setor de 

construção civil entre os anos 2011 a 2018. Neste período verificou-se que a economia brasileira 

começa a apresentar desaceleração da atividade econômica entre os anos 2011 a 2014 quando 

se compara a evolução dos principais indicadores macroeconômicos em relação ao período 

imediatamente anterior (2007 a 2010), grave retração da atividade econômica caracterizado 

pelo biênio (2015 e 2016) e lenta recuperação da economia brasileira que caracterizou o biênio 

(2017 e 2018). Cabe destacar que a partir de 2015 começa a vigorar uma política 

macroeconômica restritiva que tinha como objetivo estabilizar a dívida pública, conter a 

expansão da inflação e reduzir o papel do Estado como indutor do crescimento econômico 

gerando retração dos investimentos em infraestrutura que impactaram negativamente o setor de 

construção civil. Diante do cenário macroeconômico supracitado se torna extremamente 

necessário analisar como evoluiu o mercado de trabalho formal do setor de construção neste 

período. 

3.1 Analisando a importância do Setor de Construção Civil entre 2000 e 2015 

 

Dada a importância que a construção civil detém no processo de desenvolvimento 

econômico das economias, é importante analisar as potencialidades do setor em dinamizar a 

estrutura produtiva da economia brasileira por meio de seus encadeamentos setoriais. Acerca 

da capacidade que o setor de construção civil detém para estimular os demais setores da 

economia brasileira, a tabela 6 apresenta os resultados encontrados para os 10 principais  setores 

que compõem a economia brasileira em termos de capacidade de dinamizar a estrutura 

produtiva a partir de seu encadeamento para trás nos anos 2000 e 2005, além do resultado 

encontrado para o setor de construção civil. 
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Tabela 6: Índices de encadeamento parta trás (Backward Linkage) – 2000 e 2005 

Fonte: Elaboração Própria a partir das MIPs. 

Ao analisar os resultados encontrados para o setor de construção civil no que se refere à 

sua capacidade de estimular os demais setores que fornecem insumos de forma direta e indireta 

à sua atividade produtiva, verifica-se que o setor, em 2000, apresentou índice de encadeamento 

para trás menor do que 1. Este resultado sugere que de construção nesse ano não seria 

considerada como um setor prioritário para estimular a dinâmica produtiva da economia 

Setores 
Backward 

Linkage (2000) 

Ranking 

2000 
Setores 

Baclward 

Linkage (2005) 

Ranking 

2005 

Alimentos e 

Bebidas 
1,289 1° 

Fabricação de 

produtos do 

fumo 

1,283 1° 

Refino de 

petróleo e 

coquerias 

1,270 2° 
Alimentos e 

Bebidas 
1,277 2° 

Fabricação de 

aço e derivados 
1,238 3° 

Fabricação de 

calçados e de 

artefatos de 

couro 

1,212 3° 

Fabricação de 

calçados e de 

artefatos de 

couro 

1,219 4° 
Perfumaria 

higiene e limpeza 
1,208 4° 

Fabricação de 

produtos do 

fumo 

1,209 5° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

1,196 5° 

Peças e 

acessórios para 

veículos 

automotores 

1,200 6° 
Fabricação de 

biocombustíveis 
1,188 6° 

Fabricação de 

defensivos, 

desinfetantes, 

tintas e químicos 

diversos 

1,197 7° 
Fabricação de 

produtos têxteis 
1,181 7° 

Metalurgia de 

metais não-

ferrosos 

1,165 8° 

Metalurgia de 

metais não-

ferrosos 

1,168 8° 

Artigos de 

borracha e 

plástico 

1,159 9° 

Fabricação de 

defensivos, 

desinfetantes, 

tintas e químicos 

diversos 

1,159 9° 

Cimento e outros 

produtos de 

minerais não-

metálicos 

1,147 10° 

Cimento e outros 

produtos de 

minerais não-

metálicos 

1,156 10° 

Construção civil 0,942 25° Construção civil 1,017 23° 



 

53 
 

brasileira. É importante destacar que esse resultado é similar ao encontrado por Perobelli et al 

(2016b). 

 Já quando analisamos o índice de encadeamento para trás para o ano de 2005 verifica-

se que o indicador se encontra acima da unidade (tabela 6), mostrando elevado potencial para 

dinamizar os setores que fornecem insumos à sua atividade produtiva no ano analisado. Este 

resultado é importante pois conforme será descrito nas próximas seções o setor de construção 

civil foi fortemente influenciado por projetos econômicos lançados pelo governo federal como 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) lançado em 2007 e o Minha Casa, Minha 

Vida lançado em 2009 que visavam solucionar gargalos infraestruturais e habitacionais, 

respectivamente.  

A tabela 7, por sua vez, apresenta os resultados encontrados para os anos 2010 e 2015 

dos 10 principais setores que compõem a economia brasileira em termos de capacidade de 

dinamizar a estrutura produtiva brasileira por meio de seus encadeamentos para trás. Além 

desses setores a tabela 7 também mostra os resultados encontrados para o setor de construção 

civil para o período. 
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Tabela 7: Índices de encadeamento parta trás (Backward Linkage) – 2010 e 2015 

Setores 
Backward 

Linkage (2010) 

Ranking 

2010 
Setores 

Backward 

Linkage (2015) 

Ranking 

2015 

Alimentos e 

Bebidas 
1,267 1° 

Refino de 

petróleo e 

coquerias 

1,336 1° 

Refino de 

petróleo e 

coquerias 

1,247 2° 
Alimentos e 

Bebidas 
1,277 2° 

Fabricação de 

biocombustíveis 
1,247 3° 

Fabricação de 

biocombustíveis 
1,271 3° 

Metalurgia de 

metais não-

ferrosos 

1,192 4° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

1,164 4° 

Fabricação de 

produtos do fumo 
1,178 5° 

Fabricação de 

produtos do fumo 
1,162 5° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

1,175 6° 
Perfumaria 

higiene e limpeza 
1,160 6° 

Fabricação de aço 

e derivados 
1,174 7° 

Fabricação de aço 

e derivados 
1,157 7° 

Fabricação de 

celulose, papel e 

produtos de papel 

1,153 8° 

Metalurgia de 

metais não-

ferrosos 

1,136 8° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

1,148 9° 

Cimento e outros 

produtos de 

minerais não-

metálicos 

1,132 9° 

Perfumaria 

higiene e limpeza 
1,134 10° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

1,112 10° 

Construção civil 0,978 24° Construção civil 0,963 27° 

Fonte: Elaboração Própria a partir das MIPs. 
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Quando analisamos os índices de encadeamento para trás da construção civil presentes 

na tabela 7, verifica-se que o indicador está abaixo da unidade tanto para os anos de 2010 

(0,978) quanto para o ano de 2015 (0,963). Este resultado sugere que o referido setor não pode 

ser considerado como estratégico para dinamizar a estrutura produtiva dos demais setores que 

fornecem insumos para a atividade produtiva ligada ao setor de construção. Este resultado é 

parece ser contra intuitivo quando analisamos a elevada relevância que o setor de construção 

detém para estimular a dinâmica macroeconômica de economias em desenvolvimento 

conforme demonstrado por Polenske e Sivitanides (1989) e Yotopoulos e Nugent (1973).  

Outro importante indicador que deve ser observado quando analisamos a relevância dos 

distintos setores para dinamizar a estrutura produtiva das economias é o índice de encadeamento 

para frente. Este indicador visa identificar setores que fornecem produtos e/ou serviços 

altamente demandados pelos demais setores que compõem a economia analisada. Neste sentido, 

a tabela 8 apresenta os resultados dos 10 principais setores que compõem a economia brasileira 

em termo de encadeamento para frente para os anos 2000 e 2005. Além desses resultados 

também serão apresentados os índices de encadeamento para frente do setor de construção civil. 

A tabela 9, por sua vez, apresenta os índices anteriormente descritos para os anos 2010 e 2015. 
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Tabela 8: Índices de encadeamento parta frente (Forward Linkage) – 2000 e 2005 

 

Setores 
Forward 

Linkage (2000) 

Ranking 

2000 
Setores 

Forward 

Linkage (2005) 

Ranking 

2005 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

2,835 1° 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

2,398 1° 

Transporte 

armazenagem e 

correio 

2,028 2° Comércio 2,269 2° 

Comércio 2,009 3° 

Refino de 

petróleo e 

coquerias 

2,093 3° 

Intermediação 

financeira seguros 

e previdência 

complementar e 

serviços 

relacionados 

1,940 4° 

Transporte 

armazenagem e 

correio 

2,019 4° 

Fabricação de 

químicos 

orgânicos e 

inorgânicos, 

resinas e 

elastômeros 

1,777 5° 

Fabricação de 

químicos 

orgânicos e 

inorgânicos, 

resinas e 

elastômeros 

1,998 5° 

Refino de 

petróleo e 

coquerias 

1,757 6° 

Intermediação 

financeira seguros 

e previdência 

complementar e 

serviços 

relacionados 

1,752 6° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

1,637 7° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

1,745 7° 

Produção e 

distribuição de 

eletricidade gás 

água esgoto e 

limpeza urbana 

1,606 8° 

Produção e 

distribuição de 

eletricidade gás 

água esgoto e 

limpeza urbana 

1,647 8° 

Serviços de 

informação 
1,423 9° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

1,303 9° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

1,357 10° 
Serviços de 

informação 
1,296 10° 

Construção civil 0,773 21° Construção civil 0,738 21° 

Fonte: Elaboração Própria a partir das MIPs. 

 



 

57 
 

 

Tabela 9: Índices de encadeamento parta frente (Forward Linkage)  

Setores 
Forward 

Linkage (2010) 

Ranking 

2010 
Setores 

Forward 

Linkage (2015) 

Ranking 

2015 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

2,561 1° Comércio 2,766 1° 

Comércio 2,511 2° 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

2,697 2° 

Transporte 

armazenagem e 

correio 

2,138 3° 

Transporte 

armazenagem e 

correio 

2,293 3° 

Refino de 

petróleo e 

coquerias 

1,853 4° 

Refino de 

petróleo e 

coquerias 

2,013 4° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

1,676 5° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

1,676 5° 

Produção e 

distribuição de 

eletricidade gás 

água esgoto e 

limpeza urbana 

1,603 6° 

Produção e 

distribuição de 

eletricidade gás 

água esgoto e 

limpeza urbana 

1,676 6° 

Intermediação 

financeira seguros 

e previdência 

complementar e 

serviços 

relacionados 

1,569 7° 

Intermediação 

financeira seguros 

e previdência 

complementar e 

serviços 

relacionados 

1,559 7° 

Fabricação de 

químicos 

orgânicos e 

inorgânicos, 

resinas e 

elastômeros 

1,497 8° 

Fabricação de 

químicos 

orgânicos e 

inorgânicos, 

resinas e 

elastômeros 

1,537 8° 

Serviços de 

informação 
1,265 9° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

1,187 9° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

1,260 10° 

Extração de 

petróleo e gás, 

inclusive as 

atividades de 

apoio 

1,168 10° 

Construção civil 0,790 20° Construção civil 0,769 20° 

Fonte: Elaboração Própria a partir das MIPs. 
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Para todos os anos analisados encontramos índices de encadeamento para frente 

(doravante, IEF) abaixo de 1 para de construção. Os IEF encontrados para os anos 2000 (IEF = 

0,773), 2005 (IEF = 0,738), 2010 (IEF = 0,790) e 2015 (IEF = 0,769), apontam para o baixo 

potencial que a construção civil apresenta em estimular a dinâmica produtiva da economia 

brasileira por meio de seus encadeamentos setoriais. Estes resultados vão ao encontro da 

literatura econômica exposta por Youtopoulos e Nugent (1973), que mostram como de 

construção normalmente apresenta baixo índice de encadeamento para frente, uma vez que seu 

produto é um bem final fornecido aos demais setores da economia, e não um insumo 

intermediário que sofrerá maiores elaborações industriais por outros setores.  

Diante desses resultados, é possível concluir que o único ano em que o setor de 

construção civil poderia ser classificado como setor estratégico para dinamizar a estrutura 

produtiva que fornece insumos à sua atividade econômica seria no ano de 2005. Nos demais 

períodos tanto o Backward Linkage quanto o Forward Linkage apresentaram resultados abaixo 

da unidade, demonstrando consequentemente que o setor de construção civil não poderia ser 

considerado como um setor estratégico para alavancar a dinâmica produtiva da economia 

brasileira. 

Apesar dos resultados encontrados para os índices de encadeamento descritos 

anteriormente ainda se torna necessário investigar o potencial que o setor de construção civil 

detém para dinamizar o mercado de trabalho brasileiro. Conforme descrito no primeiro capítulo 

do presente trabalho a literatura econômica destaca que o setor de construção civil é um 

importante vetor de políticas econômicas que visem dinamizar a atividade econômica através 

da expansão de investimentos ampliando consequentemente o nível de emprego e renda nessas 

economias. No que se refere especificamente ao caso brasileiro o gráfico 3 demonstra que entre 

os anos 2000 a 2017 há uma relação positiva entre a ampliação (redução) dos níveis de 

investimentos no setor de construção civil e geração (extinção) de empregos no setor. 
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Gráfico 3: total de ocupações do setor de construção civil (em milhões) e índice da FBCF do 

setor de construção civil entre os anos 2000 a 2017 (base 100= 1995)13. 

 

Fonte: IBGE e IPEA. Elaboração própria. 

Dado o papel de destaque que a construção civil detém em dinamizar o mercado de 

trabalho em economias em desenvolvimento e a grande relevância que esse setor possui para a 

dinâmica de investimentos na economia brasileira se torna importante mensurar, por meio do 

cálculo de multiplicadores de empregos indiretos e induzidos,  o potencial que o setor de 

construção civil detinha em gerar empregos na economia brasileira entre os anos 2000 a 2015.   

A tabela 10 apresenta multiplicadores de empregos indiretos (MEID) dos dez principais 

setores difusores de emprego, além dos resultados encontrados para o setor de construção civil, 

para os anos 2000 e 2005. Já a tabela 11, por sua vez, apresenta esses multiplicadores de 

emprego para os anos 2010 e 2015.  

Estes multiplicadores de emprego contemplam empregos formais e informais, pois 

levam em consideração em seus cálculos o número de ocupações disponibilizado pelo IBGE 

por meio do Sistema de Contas Nacionais (SCN). 

 

 

 
13 No gráfico 3 se tomou como base para a análise do índice de FBCF do setor de construção civil    disponibilizados 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) somente os resultados encontrados para os meses de 

dezembro entre os anos 2000 a 2017. 
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Tabela 10: Multiplicadores de Empregos Formais e Informais Indiretos – Anos 

2000 e 2005  (em milhares). 

 

Setores MEID 2000 Ranking 2000 Setores MEID 2005 Ranking 2005 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

248.640 1° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

188.902 1° 

Educação pública 
143.560 2° Educação pública 152.408 2° 

Alimentos e 

Bebidas 
126.731 3° 

Fabricação de 

produtos do fumo 
123.275 3° 

Serviços de 

alojamento e 

alimentação 

118.153 4° 

Serviços de 

alojamento e 

alimentação 

115.853 4° 

Fabricação de 

biocombustíveis 
116.513 5° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

114.012 5° 

Fabricação de 

produtos do fumo 
113.087 6° Comércio 112.268 6° 

Comércio 
108.279 7° 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

108.772 7° 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

101.005 8° 
Alimentos e 

Bebidas 
100.647 8° 

Educação privada 
86.991 9° 

Fabricação de 

biocombustíveis 
96.857 9° 

Fabricação de 

produtos da 

madeira 

85.283 10° Educação privada 91.494 10° 

Construção civil 
56.602 16° Construção civil 62.838 16° 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e do Sistema de Contas Nacionais. 
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Tabela 11: Multiplicadores de Empregos Formais e Informais Indiretos – Anos 

2010 e 2015 (em milhares). 

Setores MEID 2010 Ranking 2010 Setores MEID 2015 Ranking 2015 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

159.146 1° Educação pública 129.847 1° 

Educação pública 
132.254 2° Educação privada 123.217 2° 

Educação privada 
109.497 3° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

107.275 3° 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

106.856 4° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

106.763 4° 

Serviços de 

alojamento e 

alimentação 

98.515 5° 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

100.752 5° 

Comércio 
95.752 6° 

Serviços de 

alojamento e 

alimentação 

90.932 6° 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

95.072 7° Comércio 86.044 7° 

Fabricação de 

biocombustíveis 
90.936 8° 

Fabricação de 

produtos da 

madeira 

69.453 8° 

Alimentos e 

Bebidas 
84.777 9° Saúde privada 68.665 9° 

Fabricação de 

produtos da 

madeira 

83.347 10° 
Fabricação de 

biocombustíveis 
68.115 10° 

Construção civil 
55.944 16° Construção civil 60.826 16° 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e do Sistema de Contas Nacionais. 

 

As tabelas 10 e 11 mostram que, comparado aos demais setores da economia brasileira, 

o setor de construção pode ser considerado como o 16º setor prioritário para a difusão de 

empregos. Os resultados expressos na tabela 10 e 11 apontam que o referido setor geraria, dado 

uma variação positiva de um milhão de reais, 56.602 empregos indiretos em 2000, 62.838 



 

62 
 

empregos indiretos em 2005, 55.944 empregos indiretos em 2010 e, por fim, 60.826 empregos 

indiretos em 2015. 

Quando se analisa de forma mais cuidadosa os setores que detinham maior capacidade 

de gerar empregos que o setor de construção civil (tabela 10 e 11), constata-se que os seguintes 

setores: i) Educação Pública, ii) Educação Privada iii) Serviços de Alojamento e Alimentação, 

iv) Serviços prestados à empresas e à famílias e serviços de manutenção e por fim v) comércio, 

estão intimamente relacionados à provisão de serviços ao consumidor final não estando 

consequentemente relacionados diretamente com  a atividade produtiva e com a melhoria dos 

indicadores de produtividade (com exceção neste último caso dos setores de educação). Neste 

contexto, vale salientar a importância da construção civil detinha não só para estimular o 

mercado de trabalho da economia brasileira, mas também para ampliar a produtividade da 

economia por meio de obras que solucionem os gargalos de infraestrutura da economia 

brasileira (RIGOLON, 1997). 

Já no que refere aos multiplicadores de emprego induzido (MEI) por componentes 

selecionados da demanda agregada, só foram encontrados resultados expressivos para a 

construção civil para a Formação bruta de Capital Fixo (FBCF) conforme explicitado na   tabela 

12 e 1314.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Já os resultados calculados para os multiplicadores de empregos induzidos pelo consumo das famílias e 
consumo dos governos não foram significativos para o setor de construção civil. É importante destacar que o 
cálculo dos multiplicadores supracitados leva em consideração a geração de empregos formais e informais, 
pois se baseiam na mesma base de dados utilizada no cálculo dos indicadores expressos na tabela 8. 
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Tabela 12– Multiplicadores de Empregos Formais e Informais Induzidos pela 

Formação Bruta de Capital Fixo – anos 2000 e 2005 (em unidades). 

Setores MEI 2000 Ranking 2000 Setores MEI 2005 Ranking 2005  

 

Construção civil 

 

16.538 1° 

 

Construção civil 

 

15.744 1° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

 

3.146 

 

2° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

3.722 2° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

2.895 3° 

Máquinas e 
equipamentos e 

móveis e produtos 
das indústrias 

diversas 

2.651 3° 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

2.005 4° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

2.323 4° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

705 5° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

1.067 5° 

Serviços de 

informação 
666 6° 

Serviços de 

informação 
973 6° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

501 7° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

618 7° 

Eletrodomésticos 

e material 

eletrônico 

377 8° 

Eletrodomésticos 

e material 

eletrônico 

345 8° 

Comércio 
259 9° Comércio 298 9° 

Produtos de metal 

- exclusive 

máquinas e 

equipamentos 

199 10° 

Produtos de metal 

- exclusive 

máquinas e 

equipamentos 

272 10° 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e do Sistema de Contas Nacionais. 
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Tabela 13– Multiplicadores de Empregos Formais e Informais Induzidos pela 

Formação Bruta de Capital Fixo – anos 2010 e 2015 (em unidades). 
 

Setores MEI 2010 Ranking 2010 Setores MEI 2015 Ranking 2015 

Construção civil 21.689 1° Construção civil 22.659 1° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

5.818 2° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

5.269 2° 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

3.472 3° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

3.475 3° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

2.532 4° 
Serviços de 

informação 
1.663 4° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

2.314 5° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

1.450 5° 

Serviços de 

informação 
1.212 6° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

1.436 6° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

1.080 7° 

Eletrodomésticos 

e material 

eletrônico 

609 7° 

Eletrodomésticos 

e material 

eletrônico 

616 8° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

516 8° 

Comércio 
426 9° Comércio 448 9° 

Produtos de metal 

- exclusive 

máquinas e 

equipamentos 

383 10° 

Outros 

equipamentos de 

transporte 

395 10° 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e do Sistema de Contas Nacionais. 
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Quando levamos em consideração os resultados dos multiplicadores de empregos 

formais e informais induzidos pela FBCF, verificamos que o setor de construção civil pode ser 

considerado como setor prioritário para dinamizar o mercado de trabalho laboral da economia 

brasileira. Este resultado é similar aos de Lopes (2009) e Lewis (2009), que mostram a grande 

influência que o setor de construção civil detém na FBCF, na dinamização da atividade 

econômica e do mercado de trabalho. Os multiplicadores de emprego para o setor de construção 

civil oscilaram em torno de 15.744 a 22.659 empregos induzidos, quando levamos em 

consideração os indicadores calculados para os anos 2000, 2005, 2010 e 2015 (tabela 12 e 13). 

Conforme apontado nas tabelas 10 e 11, o setor de construção civil é um importante vetor 

de difusão de empregos formais e informais na economia brasileira. Com o objetivo de analisar 

a relevância do setor como instrumento de política econômica que vise estimular apenas a 

ampliação de empregos formais na economia brasileira, buscou-se estimar multiplicadores de 

empregos formais indiretos, para os 42 setores que compõem a economia brasileira. Desta 

maneira calculou-se os multiplicadores de empregos supracitados utilizado somente os dados 

de empregos formais disponibilizados pela RAIS. As tabelas 14 e 15 apresentam os MEID 

formais para os para os 10 setores que apresentaram os resultados mais relevantes. 
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Tabela 14: Multiplicadores de Empregos formais indiretos – Anos 2000 e 2005 

(em milhares). 

Setores MEID 2000 Ranking 2000 Setores MEID 2005 Ranking 2005 

Administração 

pública, defesa e 

seguridade social 

61.951 1° 

Administração 

pública, defesa e 

seguridade social 

71.364 1° 

Comércio 
32.324 2° Saúde pública 46.856 2° 

Educação privada 
31.576 3° Comércio 39.171 3° 

Saúde pública 
30.806 4° Educação privada 35.281 4° 

Fabricação de 

produtos da 

madeira 

28.419 5° 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

33.598 5° 

Fabricação de 

calçados e de 

artefatos de couro 

27.003 6° 

Fabricação de 

calçados e de 

artefatos de couro 

32.192 6° 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

24.641 7° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

28.396 7° 

Educação pública 
24.438 8° 

Serviços de 

alojamento e 

alimentação 

28.284 8 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

22.821 9° Educação pública 28.021 9 

Transporte 

armazenagem e 

correio 

19.959 10° 

Fabricação de 

produtos da 

madeira 

25.873 10° 

Construção civil 
13.349 27° Construção civil 16.643 19 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e da RAIS. 
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Tabela 15: Multiplicadores de Empregos formais indiretos – Anos 2010 e 2015 

(em milhares). 

Setores MEID 2010 Ranking 2010 Setores MEID 2015 Ranking 2015 

Fabricação de 

biocombustíveis 
79.445 1° 

Administração 

pública, defesa e 

seguridade social 

70.984 1° 

Administração 

pública, defesa e 

seguridade social 

69.317 2° 
Fabricação de 

biocombustíveis 
67.576 2° 

Perfumaria higiene 

e limpeza 
63.358 3° 

Perfumaria 

higiene e limpeza 
59.573 3° 

Produtos 

farmacêuticos 
61.998 4° 

Produtos 

farmacêuticos 
58.301 4° 

Fabricação de 

defensivos, 

desinfetantes, tintas 

e químicos diversos 

47.529 5° Educação privada 49.743 5° 

Educação privada 
42.880 6° 

Fabricação de 

defensivos, 

desinfetantes, 

tintas e químicos 

diversos 

44.846 6° 

Fabricação de 

calçados e de 

artefatos de couro 

37.830 7° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

38.873 7° 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

37.522 8° 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

36.925 8° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

36.382 9° Saúde pública 34.039 9° 

Saúde pública 30.681 10° 

Fabricação de 

calçados e de 

artefatos de couro 

33.843 10° 

Construção civil 
20.913 24° Construção civil 21.380 22° 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e da RAIS. 

 

Ao analisarmos os multiplicadores de empregos formais indiretos para o setor de 

construção civil, verificamos,  a partir da análise das tabelas 14 e 15, que esse setor  detinha a 

capacidade de gerar, de forma indireta, 13.349 empregos formais indiretos em 2000, 16.643 
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empregos formais indiretos  em 2005, 20.913 empregos formais indiretos em 2010 e, por fim, 

21.380 empregos formais indiretos em 2015. 

 Quando levamos em consideração os resultados descritos para os demais setores, 

constatamos que de construção poderia ser considerada como o 27º (vigésimo sétimo) setor 

prioritário na adoção de políticas econômicas que visassem ampliar o nível de empregos 

formais na economia brasileira em 2000. Já nos anos 2005, 2010 e 2015 o referido setor, 

conforme demonstrado nas tabelas 14 e 15, poderia ser considerado como o 19º (décimo nono), 

24º (vigésimo quarto) e 22º (vigésimo segundo) setor prioritário para a estimular a difusão de 

empregos formais na economia brasileira, respectivamente. 

Outra importante análise que pode ser realizada com relação às particularidades dos 

empregos gerados pelo setor de construção civil é que, comparado com os demais setores que 

compõem a economia brasileira, a construção como atividade econômica detém como uma de 

suas características em termos de empregos a elevada composição de trabalhadores 

informalmente empregados. Isso implica que o setor apresenta multiplicadores de emprego 

formal inferior aos demais setores, caracterizados por uma elevada formalização de suas 

relações trabalhistas, tais como: i) administração pública, defesa e seguridade social, ii) 

educação, iii) saúde, entre outros. 

É importante destacar ainda que quando calculamos os multiplicadores de empregos 

formais indiretos por nível de qualificação da construção civil e para os dez setores que possuem 

maior capacidade de difusão de empregos, verifica-se que a construção civil detém como 

característica a criação de empregos com baixos níveis de qualificação. As tabelas 16 e 17 

mostram que os empregos gerados pela construção civil se concentram em trabalhadores de 

baixa qualificação (BQ – até a 5ª série do ensino fundamental completo ou incompleto) e 

semiqualificados (SQ – 6ª série do ensino fundamental completo ou incompleto ao ensino 

médio incompleto ou completo) para todos os anos analisados. Já quando analisamos os 

resultados encontrados para maiores níveis de qualificação (AQ – ensino superior incompleto 

e ensino superior completo), constatou-se que o referido setor detém baixo potencial de gerar 

empregos formais para profissionais com maiores níveis educacionais. 
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Tabela 16: Proporção dos Multiplicadores de Empregos formais indiretos por nível de 

qualificação – Anos 2000 e 2005 (% em relação ao total). 

Setores 

2000 2005 

BQ SQ  AQ BQ SQ AQ  

Construção civil 0,3 0,6 0,1 0,2 0,7 0,1 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

0,2 0,8 0,0 0,1 0,8 0,1 

Fabricação de 

calçados e de 

artefatos de couro 

0,2 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 

Fabricação de 

produtos da 

madeira 

0,4 0,6 0,0 0,2 0,7 0,1 

Comércio 0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,1 

Transporte 

armazenagem e 

correio 

0,2 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 

Serviços de 

alojamento e 

alimentação 

0,2 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

0,2 0,6 0,2 0,1 0,7 0,2 

Administração 

pública, defesa e 

seguridade social 

0,2 0,5 0,3 0,1 0,5 0,4 

Educação pública 0,1 0,4 0,5 0,0 0,4 0,6 

Educação privada 0,1 0,4 0,5 0,0 0,4 0,6 

Saúde pública 0,1 0,7 0,2 0,1 0,7 0,2 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e da RAIS. 

 

Os resultados apresentados na tabela 16 mostram que 60% dos empregos formais 

gerados, ligados de forma indireta ao setor de construção civil, seriam de trabalhadores 

semiqualificados e 30% seriam de trabalhadores com baixa qualificação para o ano 2000.  Os 

resultados são semelhantes aos encontrados para o ano de 2005. Neste ano, 70% dos empregos 
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gerados seriam para trabalhadores semiqualificados e 20 % seriam para trabalhadores com 

baixa qualificação.  

Quando se analisa a capacidade que o setor de construção civil detém em gerar vagas de 

elevado nível de qualificação, verificou-se que, tanto em 2000 quanto em 2005, apenas 10% 

dos novos empregos formais gerados pelo setor de construção civil seriam destinados à 

trabalhadores com maiores níveis educacionais. 

Tabela 17: Proporção dos Multiplicadores de Empregos formais indiretos por nível de 

qualificação – Anos 2010 e 2015 (% em relação ao total). 

Setores 

2010 2015 

BQ SQ  AQ BQ SQ AQ  

Construção civil 0,2 0,7 0,1 0,1 0,8 0,1 

Confecção de 

artefatos do 

vestuário e 

acessórios 

0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,1 

Fabricação de 

calçados e de 

artefatos de couro 

0,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,1 

Fabricação de 

biocombustíveis 
0,3 0,6 0,1 0,3 0,6 0,1 

Produtos 

farmacêuticos 
0,0 0,6 0,4 0,0 0,6 0,4 

Perfumaria 

higiene e limpeza 
0,0 0,8 0,2 0,0 0,8 0,2 

Fabricação de 

defensivos, 

desinfetantes, 

tintas e químicos 

diversos 

0,1 0,7 0,2 0,1 0,7 0,2 

Serviços 

prestados às 

empresas e às 

famílias e 

serviços de 

manutenção 

0,1 0,7 0,2 0,1 0,7 0,2 

Administração 

pública, defesa e 

seguridade social 

0,1 0,5 0,4 0,0 0,5 0,5 

Educação privada 0,0 0,4 0,6 0,0 0,4 0,6 

Saúde pública 0,1 0,7 0,2 0,0 0,7 0,3 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e da RAIS. 
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Quando analisamos a proporção dos multiplicadores de empregos formais indiretos por 

nível de qualificação para os anos 2010 e 2015 (tabela 17), verifica-se que os empregos gerados 

pelo setor de construção civil seriam majoritariamente destinados à trabalhadores 

semiqualificados, que representariam 70% dos novos empregos formais em 2010 e 80% em 

2015. Este resultado demonstra a ampliação dos multiplicadores de emprego para o grupo de 

trabalhadores semiqualificados em detrimento da retração de empregos destinados à 

trabalhadores com baixa qualificação. Os resultados expressos na tabela 17 apontam ainda para 

uma baixa capacidade que o setor de construção civil detém em estimular o mercado de trabalho 

formal em segmentos educacionais mais elevados. 

Uma vez apresentados analisados os resultados referentes aos multiplicadores de 

empregos indiretos relacionados ao mercado de trabalho formal, podemos avaliar a relevância 

que o setor  de construção civil detém em gerar empregos de forma induzida a partir dos três 

principais componentes da demanda agregada para a economia brasileira: consumo das 

famílias, consumo do governo15e formação bruta de capital fixo. As tabelas 18 e 19 mostra os 

multiplicadores de empregos formais induzidos pela FBCF16 para os dez principais setores 

neste segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Os multiplicadores de empregos induzidos pelo Consumo das Famílias e pelo Consumo do Governo não 
foram significativos para o setor de construção civil. As tabelas contendo os resultados para os indicadores 
supracitados estão disponíveis para o leitor por meio contato eletrônico. 
16 Os multiplicadores de empregos formais induzidos pela formação bruta de capital fixo para os demais 
setores que compõem a economia brasileira estão disponíveis ao leitor por meio de contato eletrônico. 
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Tabela 18 – Multiplicadores de Empregos Formais Induzidos pela Formação Bruta de 

Capital Fixo – Anos 2000 e 2005 (em unidades). 

Setores MEI 2000 Ranking 2000 Setores MEI 2005 Ranking 2005 

Construção civil 3.900 1° Construção civil 4.170 1° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

 

1.222 

 

2° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

 

1.630 

 

2° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

 

453 

 

3° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

 

579 

 

3° 

Serviços de 

informação 

 

293 

 

4° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

 

417 

 

4° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e ônibus 

 

261 

 

5° 

Serviços de 

informação 

 

335 

 

5° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

 

211 

 

6° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

 

278 

 

6° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração florestal 

e Pecuária e pesca 

 

209 

 

7° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

 

245 

 

7° 

Eletrodomésticos e 

material eletrônico 

 

151 

 

8° 

Eletrodomésticos 

e material 

eletrônico 

 

141 

 

8° 

Produtos de metal - 

exclusive máquinas 

e equipamentos 

81 9° 

Produtos de metal 

- exclusive 

máquinas e 

equipamentos 

115 9° 

Comércio 77 

 

10° 
Comércio 104 10° 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e da RAIS. 
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Tabela 19 – Multiplicadores de Empregos Formais Induzidos pela Formação Bruta de 

Capital Fixo – Anos 2010 e 2015 (em unidades). 

Setores MEI 2010 Ranking 2010 Setores MEI 2015 Ranking 2015 

Construção civil 8.108 1° Construção civil 7.964 1° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

 

2.584 

 

2° 

Máquinas e 

equipamentos e 

móveis e produtos 

das indústrias 

diversas 

 

2.482 

 

2° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

 

1.182 

 

3° 

Serviços prestados 

às empresas e às 

famílias e serviços 

de manutenção 

 

1.259 

 

3° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e ônibus 

 

1.049 

 

4° 

Serviços de 

informação 

 

797 

 

4° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

 

565 

 

5° 

Automóveis 

camionetas 

caminhões e 

ônibus 

 

679 

 

5° 

Serviços de 

informação 

 

556 

 

6° 

Eletrodomésticos 

e material 

eletrônico 

 

313 

 

6° 

Eletrodomésticos e 

material eletrônico 

 

305 

 

7° 

Peças e acessórios 

para veículos 

automotores 

 

285 

 

7° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração florestal 

e Pecuária e pesca 

 

286 

 

8° 

Agricultura 

silvicultura 

exploração 

florestal e 

Pecuária e pesca 

 

223 

 

8° 

Produtos de metal - 

exclusive máquinas 

e equipamentos 

 

207 

 

9° 

Outros 

equipamentos de 

transporte 

200 9° 

Outros 

equipamentos de 

transporte 

188 10° 

Produtos de metal 

- exclusive 

máquinas e 

equipamentos 

179 10° 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados das MIPs e da RAIS. 

 

Os resultados descritos nas tabelas 18 e 19 apontam para o elevado potencial que o setor 

possui em estimular o mercado de trabalho formal da economia brasileira por meio da geração 
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de empregos induzidos pela FBCF. Em todos os anos analisados o setor de construção foi 

identificado como o setor prioritário para a adoção de políticas econômicas que objetivassem 

ampliar o nível de empregos formais a partir de expansões nos níveis de investimento. 

Os resultados descritos nas tabelas 12, 13, 18 e 19 apontam, por meio da utilização de 

diferentes bases de dados, que variações na Formação Bruta de Capital Fixo na economia 

brasileira afetam prioritariamente a geração (e/ou extinção) de empregos ligados ao setor de 

construção civil. Como a economia brasileira não apresenta uma estrutura produtiva compatível 

com àquelas encontradas em economias avançadas do ponto de vista industrial conforme 

descrito por Bresser-Pereira; Nassif; Feijó (2016) se torna compreensível, levando em 

consideração o papel da construção civil em economias em desenvolvimento descrito por Bom 

(1992),  que o principal difusor de empregos induzidos pela Formação Bruta de Capital Fixo 

seja o setor de construção civil.   

 

 

 

 

 

3.2 Evolução do Mercado de Trabalho Formal do setor de construção (2000 a 2010) 

Antes de analisarmos a evolução do mercado de trabalho do setor de construção civil 

entre os anos 2000 a 2010, vale destacar brevemente o cenário macroeconômico brasileiro e 

como as políticas macroeconômicas adotadas impactaram no setor. Essa contextualização é 

importante na medida em que o setor da construção civil passou exercer o papel de destaque na 

geração de renda e emprego da economia brasileira entre 2000 e 2010.  

É importante destacar que entre os anos 2000 a 2010 houve importantes alterações na 

formulação das políticas econômicas do governo federal. Este período caracterizou o final do 

segundo mandato presidencial exercido por Fernando Henrique Cardoso (1999 a 2002) e o 

início dos governos presididos por Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o país por dois 

mandatos consecutivos (2003-2006 e 2007-2010).  

No que se refere a adoção de políticas macroeconômicas no decorrer do segundo 

mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, Mollo e Saad Filho (2006) destacam que a 

agenda econômica que dominou a adoção de políticas econômicas no decorrer dos anos 1990 e 

início dos anos 2000 estava baseada nos pressupostos econômicos neoliberais. Os teóricos dessa 

corrente defendem que o desenvolvimento econômico brasileiro estaria diretamente associado 
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à ampliação do processo de liberalização comercial e financeira, expansão do processo de 

integração comercial da economia brasileira com o mundo e redução do papel do Estado como 

indutor do crescimento econômico. Estas medidas ampliariam o processo de eficiência 

econômica e financeira, gerando crescimento econômico e distribuição de renda por meio dos 

mecanismos autorreguláveis do mercado (MOLLO; SAAD FILHO, 2006). 

Em relação à formulação das políticas econômicas, a década de 1990 pode ser 

caracterizada, em linhas gerais, pelo processo de estabilização do nível de preços, alcançado a 

partir do Plano Real em 1994, e pela adoção do tripé macroeconômico que vigora na economia 

brasileira desde 1999. No que se refere à política macroeconômica praticada na economia 

brasileira a partir da crise cambial de 1999, Hermann (2010) destaca o aprofundamento da 

política de abertura comercial e financeira que teve início a partir do governo Fernando Collor 

de Mello (1990 a 1992), a adoção de um regime de câmbio flutuante, a adoção de um regime 

de metas de inflação e um modelo de metas de superávit primário com o objetivo de controlar 

a expansão do déficit público. Contudo, de acordo com Medeiros (2008), a abertura financeira 

tornou o país sujeito aos rápidos movimentos de capitais internacionais, determinando diversos 

eventos de fuga de capitais e crise cambial, uma vez que a economia brasileira apresentava um 

estoque insuficiente de reservas internacionais. 

Bresser (2005) aponta que essa política macroeconômica tinha ainda como característica 

a elevada participação da poupança externa no financiamento da atividade econômica e a 

adoção de políticas econômicas contracionistas (elevado níveis de taxas de juros e o objetivo 

de consecutivos superávits primário) para controlar a inflação.  O autor também aponta que, 

apesar do sucesso no controle da inflação, a economia brasileira apresentou no decorrer da 

década de 1990 e início dos anos 2000, déficits em conta corrente, aumento no nível de 

desemprego, redução dos níveis de investimento, concentração de renda, aumento da 

vulnerabilidade externa e tímido crescimento dos indicadores macroeconômicos, com exceção 

das exportações, conforme mostrado na tabela 20.  

 

Tabela 20 – Taxas de crescimento médias ao ano do PIB, e componentes da agregada 

períodos selecionados (em %). 

Período PIB 
Consumo 

Famílias 

Consumo 

Governo 
FBCF* Exportação Importação 

1996-2003 2,0 1,4 1,5 0,2 7,6 0,7 

2004-2010 4,5 5,3 3,2 8,2 5,4 14,0 

Fonte: adaptado de Corrêa et al (2017). *Formação Bruta de Capital Fixo. 
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Mollo e Saad Filho (2006) apontam que a eleição de Lula em 2002 trouxe importantes 

incertezas para o mercado acerca da continuidade na adoção de políticas econômicas baseadas 

principalmente no tripé macroeconômico. O fato é que no decorrer dos três primeiros anos do 

governo Lula (2003 a 2005) houve a manutenção do modelo de desenvolvimento econômico 

baseado no tripé macroeconômico. Segundo Filgueira e Gonçalves (2007), o governo Lula 

pautou sua política econômica no regime de metas de inflação, com o objetivo manter os preços 

estáveis, regime de câmbio flutuante e a busca por elevados superávits primários para controlar 

o déficit público, mostrando, assim, aos investidores nacionais e estrangeiros o compromisso 

do governo com o equilíbrio das contas públicas. Os autores destacam ainda que a elevada taxa 

de juros constituía um instrumento de política econômica essencial para o governo, porque era 

um dos principais mecanismos de política econômica utilizado para controlar a inflação. 

Barbosa e Souza (2010) argumentam que entre 2003 e 2005 a economia brasileira 

apresentou comportamento instável e volátil no que se refere aos indicadores econômicos. Os 

autores destacam que o governo adotou um ajuste macroeconômico em 2003 caracterizado pela 

expansão das metas de superávit primário, gerando retração dos investimentos do governo 

federal e crescimento real da taxa de juros a fim de manter a inflação estável. A combinação 

destas políticas restritivas gerou queda do crescimento econômico em 2003, em que se verificou 

crescimento do PIB de apenas 1,1%. 

O biênio 2004-2005, por sua vez, foi marcado pela expansão da atividade econômica. 

Em 2004 o PIB cresceu 5,7%, graças ao crescimento das exportações da economia brasileira, 

redução do nível de inflação e queda da taxa de juros. Com o crescimento da economia brasileira 

em 2004, o governo aumentou a taxa básica de juros, a SELIC, pois havia o temor de que a 

economia brasileira crescesse em 2005 acima de seu nível potencial gerando pressões 

inflacionárias. O aumento da SELIC de 16% em abril de 2004 para 19,75% em maio de 2005 

gerou efeitos restritivos na atividade econômica brasileira ocasionando crescimento do PIB de 

3,2% em 2005 (BARBOSA; SOUZA, 2010). 

No que se refere especificamente à evolução da atividade econômica ligada ao setor de 

construção civil, Teixeira et al (2012) apontam que o referido setor apresentou desaceleração 

entre 1999 e 2003. As autoras apontam que a retração dos investimentos do Estado em 

infraestrutura, as elevadas taxas de juros que desestimularam a ampliação dos investimentos 

privados e o baixo nível de crédito direcionado ao setor foram as variáveis determinantes, que 

impactaram negativamente o setor a partir de 2000 e para manter o baixo dinamismo econômico 

do setor conforme mostrado no gráfico 4. 
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Gráfico 4: Participação do setor de construção civil no valor adicionado bruto da economia 

brasileira – a preços básicos (2000 a 2010). 

 
Fonte: Confederação Brasileira da Indústria de Construção. Elaboração Própria. 

 

O gráfico 4 mostra uma importante retração da participação do setor de construção civil 

no valor adicionado da economia brasileira entre os anos 2000 e 2006. Este resultado reverberou 

negativamente no mercado de trabalho formal ligado ao referido setor. O gráfico 5 demonstra 

que os empregos formais ligados ao setor de construção civil apresentaram um processo de 

estagnação no quadriênio 2000-2003 e uma tímida melhora no biênio 2004-2005. 

 

Gráfico 5: Empregos formais do setor de construção civil (2000 a 2010) – Em milhões. 

 
Fonte: RAIS. Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 
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O baixo dinamismo do mercado de trabalho formal entre 2000 e 2005 esteve associado 

a ausência de políticas econômicas voltadas especificamente ao setor, que estavam em processo 

de formulação e impactariam positivamente o setor entre 2005-2010. A partir da análise do 

gráfico 5 constata-se que há uma contínua criação de empregos no setor de construção civil a 

partir de 2005. Este resultado está diretamente associado às mudanças na adoção de políticas 

macroeconômicas que afetaram e estimularam a atividade econômica do setor de construção 

civil neste período. 

De acordo com Barbosa e Souza (2010), o baixo crescimento que caracterizou os três 

primeiros anos do governo Lula instigou debates no governo acerca da viabilidade da 

continuidade na adoção de políticas econômicas restritivas. Nesse contexto, começaram a ser 

elaboradas um conjunto de políticas macroeconômicas com o objetivo de gerar crescimento 

econômico com melhoria nos indicadores sociais por meio, por exemplo, da expansão do 

Programa Bolsa Família. 

A política econômica adotada a partir de 2006 esteva pautada em duas variáveis chaves: 

ampliação dos níveis de investimento em infraestrutura e expansão do acesso ao consumo por 

parte das famílias. Cabe destacar o importante papel que a expansão das exportações de 

commodities, fruto em grande medida do crescimento da demanda chinesa por soja e minério 

de ferro, deteve no processo de crescimento econômico brasileiro (BIELSCHOWSKY, 2013). 

 Bielschowsky (2013) destaca que a expansão no consumo das famílias foi amplamente 

influenciada pela política de valorização do salário mínimo que caracterizou o governo Lula, 

pelo aumento no acesso ao crédito a pessoas físicas e jurídicas entre 2004 a 2010 e pela 

expansão e fortalecimento de programas de transferência de renda do governo federal a 

populações de baixa renda, como o Programa Bolsa Família. 

No que se refere à ampliação das exportações das commodities brasileiras, destaca-se o 

crescimento da demanda mundial influenciado de forma direta pelo expressivo crescimento 

econômico e consumo asiático, principalmente no que se refere ao deslocamento do centro 

dinâmico do comércio internacional à China entre os anos 2004 a 2010. Estes fatores resultaram 

em um aumento nos preços da commodities agrícolas e industriais, permitindo a geração de 

seguidos superávits comerciais na economia brasileira, evitando problemas de restrição externa.  

(BIELSCHOWSKY, 2013; BIELSCHOWSKY et al, 2015). 

Dentre as variáveis que geraram dinamismo e crescimento econômico verificado a partir 

de 2006 , a expansão dos investimentos em infraestrutura é a de maior relevância para a análise 
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da evolução do mercado de trabalho formal do setor de construção civil, pois a ampliação destes 

investimentos afetaram de forma direta a atividade econômica do setor reverberando de forma 

positiva nos indicadores mercado de trabalho formal do setor de construção.  

Bielschowsky et al (2015) destacam que os investimentos em infraestrutura na economia 

brasileira apresentaram baixo coeficiente de importação quando comparado com os coeficientes 

da indústria de transformação brasileira, conforme destacado na tabela 21. Estes indicadores 

mostram que grande parte da demanda do setor de construção civil é atendida pela oferta 

interna. Em outras palavras, os encadeamentos para trás gerados a partir do setor são atendidos 

principalmente por fornecedores domésticos.  

Tabela 21: Coeficiente de Importação de grupos selecionados entre os anos 2000 a 2008  

(% em relação ao total). 

 Média 

2000 a 2003 

Média 

2003 a 2005 

Média 

2005 a 2008 

Média 

2000 a 2008 

Infraestrutura 1,2 1,1 1,5 1,3 

Bens de Capital 28,7 27,7 34,1 31,0 

Fonte: adaptado de Bielschowsky et al (2015). 

Nesse sentido, é importante destacar que houve expansão de 7,8% dos investimentos em 

infraestrutura entre os anos 2000 a 2008. Grande parte da expansão destes investimentos se 

concentrou no biênio 2007-2008 devido a ampliação dos investimentos das empresas estatais 

em projetos de construção e devido ao lançamento da primeira fase do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC-1) em 2007. Os investimentos em infraestrutura naquele período se 

concentraram em setores como os de transporte, armazenagem e correio, que tiveram 

crescimento de 12% ao ano (BIELSCHOWSKY et al., 2015). 

Cardoso Júnior e Navarro (2016) destacam que o PAC-1 (2007 a 2010) tinha como 

objetivo agrupar investimentos públicos para superar gargalos infraestruturais em setores 

estratégicos para a economia brasileira. Dentre as áreas eleitas como prioritárias estavam os 

setores de transporte, energia, habitação, saneamento básico e recursos hídricos. O PAC-1 

também tinha como objetivo conceder subsídios e desonerações fiscais para o setor de 

construção civil com a intenção de estimular a expansão do investimento privado. Destaca-se 

também, segundo os autores, na elaboração do programa a preocupação em estimular o 

financiamento aos investimentos em infraestrutura, a tentativa de melhorar os indicadores de 

desigualdade regional e estimular o crescimento da atividade econômica ampliando o nível de 

renda e emprego. 
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Barbosa e Souza (2010) apontam que incialmente o PAC-1 teria o orçamento inicial de 

R$ 504 bilhões para o quadriênio 2007-2010. Deste montante aproximadamente 11% seria 

destinado a obras nos setores de transporte e logística, 55% para o setor de energia e por fim 

34% seriam endereçados à área de infraestrutura social. Os autores destacam ainda que o projeto 

foi responsável por elevar os investimentos da União de 0,8% do PIB entre os anos 2003 a 2006 

para 1% no triênio 2006-2008. 

O PAC-1 também foi utilizado como instrumento institucional responsável por medidas 

que buscavam estimular o setor de construção civil e a ampliação de investimentos privados no 

setor de infraestrutura a partir de medidas de desoneração tributária e estímulo ao crédito e ao 

financiamento setorial (BRASIL, 2010). A tabela 22 apresenta algumas dessas medidas.  

 

Tabela 22: Medidas de Desoneração Tributária e de Estímulo ao Crédito e ao Financiamento. 

Medidas  Situação Resultado 

Desonerações de Obras de 

Infraestrutura – REIDI 

Lei n° 11.488/2007 

Decretos n° 6144/2007 e 

n°6167/2007 

Aprovação de 442 projetos de 

geração e transmissão de energia 

Recuperação Acelerada dos 

créditos de PIS e COFINS em 

edificações  

Lei n° 11.488/2007 

Renúncia Fiscal prevista de – R$ 

1,15 bilhão em 2007, R$ 2,3 

bilhão em 2008, R$ 2 bilhão em 

2009 e R$1,9 bilhão em 2010 

Prorrogação da Cumulatividade do 

PIS e do COFINS da Construção 

Civil 

Lei n° 11434/2006 

Renúncia prevista – R$ 600 

milhões em 2007, R$ 1,1 bilhão 

em 2008, R$ 1,2 bilhão em 2009 e 

R$ 1,3 bilhão em 2010.  

Desoneração dos Fundos de 

Investimento em Infraestrutura  

Lei n° 11.478/2007 

Isenção IRPF 
Não apurado 

Redução dos Spreads do Banco 

Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) 

para infraestrutura, logística e 

desenvolvimento urbano 

Implementada 

Volume das operações de crédito 

do BNDES em infraestrutura foi 

35,4% do total das operações de 

crédito do banco 

Criação do Fundo de Investimento 

em Infraestrutura com recursos do 

FGTS 

Lei n° 11491/2007 IN CVM 

462/2007 

RESOLUÇÕES CCFGTS 

545,551,552 E 553 

O regulamento do fundo foi 

aprovado pela CVM em 

21/02/2008. FI-FGTS encerrou em 

2009 com comprometimento total 

dos recursos alocados – 17,5 

bilhões, dos quais foram 

desembolsados R$ 13,7 bilhões. 

Ampliação do Limite de crédito ao 

setor público para investimentos 

em saneamento e habitação 

Lei n° 11537/2007 

Resolução CMN 3686/2009 

Os limites passaram a ser de R$ 

14,2 bilhões para Saneamento e 

R$ 5,5 bilhões para Habitação.  

Criação do Fundo de Investimento 

em Participação em Infraestrutura  

Lei n° 11478/2007 IN CVM 

460/2007 

Marco regulatório finalizado. A 

constituição dos fundos depende 

do interesse do setor privado. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2010). Elaboração própria. 
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Acerca da execução orçamentária do PAC-1 cabe destacar que até outubro de 2010 

foram executados R$ 559,6 bilhões em obras de infraestrutura, representando 85,1% do total 

previsto para o quadriênio 2007-2010. Através do programa supracitado seriam concluídos até 

2010 6.377 quilômetros de rodovia e 909 quilômetros de ferrovia. Soma-se a estes resultados a 

construção de 12 novos campos de petróleo e gás e a conclusão de 1.323 obras na área de 

saneamento e habitação (BRASIL, 2010). 

Segundo Barbosa e Souza (2010) o PAC-1 também foi um importante instrumento de 

política econômica anticíclica para estimular a economia brasileira durante a crise mundial de 

2008. Diante do cenário de desaceleração econômica no biênio 2008-2009, o governo brasileiro 

aprofundou e criou uma série de políticas econômicas anticíclicas para estimular a atividade 

econômica. Dentre estas políticas econômicas destacam-se o aprofundamento da política de 

valorização do salário mínimo, ampliação das desonerações tributárias para os setores ligados 

à infraestrutura e produção de bens duráveis, expansão do PAC-1, ampliação da oferta de 

crédito às famílias e às empresas por meio de bancos públicos, expansão dos investimentos das 

empresas estatais destacando neste ponto a relevância dos investimentos realizados pela 

Petrobrás e a ampliação dos programas de transferência de renda. Estas medidas mitigaram os 

efeitos da crise econômica mundial em 2009, ano em que se verificou retração de apenas 0,1% 

no PIB e geraram expressivo crescimento do PIB em 2010 em 7,6% (BARBOSA; SOUZA, 

2010). 

Cabe destacar que a expansão da oferta de crédito por parte dos bancos públicos para o 

setor de habitação, a partir da crise de 2008, também foi um importante instrumento utilizado 

pelo governo federal para mitigar os efeitos da crise econômica mundial sobre os indicadores 

macroeconômicos da economia brasileira. O gráfico 6 aponta a expansão contínua da 

participação do estoque de crédito destinado a habitação no Sistema Financeiro Nacional entre 

os anos 2003 a 2009. Destaca-se ainda o expressivo crescimento da concessão de crédito 

destinado à habitação por parte dos bancos públicos a partir de 2007 em detrimento da retração 

deste indicador para os bancos privados estrangeiros. A ampliação da oferta de crédito 

direcionada ao setor de habitação estimulou diretamente a atividade econômica do setor de 

construção civil. 

 A expansão da oferta de crédito direcionada ao setor de habitação por parte dos bancos 

públicos, a partir de 2009, também está relacionada ao lançamento do Programa Minha Casa, 

Minha Vida (PMCMV) pelo governo federal. De acordo com Campos (2016), o PMCMV tinha 

como objetivo primordial conceder acesso à moradia à população de baixa renda, reduzindo, 
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consequentemente, o déficit habitacional. Outro objetivo do programa era ser um instrumento 

de política econômica que estimularia o setor de construção civil e ampliaria a difusão de 

empregos na economia brasileira. O PMCMV detinha em sua fase inicial orçamento de R$ 16 

bilhões destinados à construção de 400 mil moradias. A meta inicial do programa era a 

construção de um milhão de moradias para beneficiar famílias que tivessem rendimento de até 

dez salário mínimos. Entre 2009 e 2010 foram contratadas através do PMCMV 936.608 novas 

unidades habitacionais17 (CAMPOS, 2016). 

O BNDES também foi um importante instrumento de política econômica anticíclica ao 

ofertar financiamentos de longo prazo para investimentos em infraestrutura. O gráfico 7 

demonstra a estagnação dos desembolsos do BNDES entre os anos 2000 a 2005 e expansão 

destes a partir de 2006. Verificou-se também a intensificação dos recursos destinados à 

infraestrutura no triênio 2008-2010 como forma de estimular a atividade econômica brasileira 

e mitigar os efeitos da crise mundial. 

Gráfico 6 :Taxa de crescimento real do estoque de crédito ao setor de habitação por controle 

de capital (2003-2011) (em %) 

 

 
Fonte: adaptado de Araújo (2013). 

 

 
17 Campos (2016) afirma que depois do processo licitatório para a construção das residências aprovadas pela União 

e pela CEF, os imóveis são repassados aos beneficiários do Programa que atendem aos critérios de renda. Os 

adquirentes pagam prestações equivalentes a 10% de sua renda no prazo de 10 anos e ao término deste período o 

imóvel é integralmente quitado por meio de recursos do governo federal. 
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Gráfico 7: Evolução dos Desembolsos do BNDES Destinados a Investimentos Infraestrutura 

(em bilhões de reais) 

 
Fonte: BNDES. Elaboração própria a partir de dados do BNDES. 

 

A adoção de políticas econômicas vinculadas ao setor de infraestrutura e habitacional e 

a expansão da oferta de crédito para estimular o investimento privado no setor de construção 

civil geraram crescimento da atividade econômica ligado ao setor entre os anos 2006 a 2010, 

com exceção do biênio 2008-2009 (gráfico 8) e expansão contínua dos empregos formais do 

setor de construção civil entre os anos 2006 a 2010 conforme destacado no gráfico 5. Cabe 

destacar, entretanto, que a expansão do mercado de trabalho formal não foi homogênea quando 

se analisa a evolução dos empregos formais por regiões do país. 

 

Gráfico 8: Evolução do setor de construção civil – Série encadeada do índice de 

volume de atividade econômica do setor de construção civil por trimestre. 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – (Base 100 = 1995). Elaboração Própria. 
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O gráfico 9 mostra que as regiões sudeste e nordeste foram as regiões que apresentaram 

maior crescimento dos empregos formais da construção civil, seguidos pelas regiões sul, centro-

oeste e norte. Cabe destacar que cerca de 50% dos empregos formais do setor de construção 

civil estavam concentrados na região sudeste entre os anos 2000 a 2010. A segunda região que 

possui mais empregos formais ligados ao referido setor é a região Nordeste, com cerca de 20% 

dos empregos formais. Estes resultados demonstram que apesar do mercado de trabalho formal 

do setor de construção crescer em todas as regiões do país, os empregos formais estão altamente 

concentrados nas regiões supracitadas. Este fato dificulta a utilização da indústria de construção 

como alvo políticas econômicas que visem mitigar as desigualdades regionais. 

Gráfico 9: Empregos formais do setor de construção civil por região - 2000 a 2010  

(Em milhares). 

 
 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS. 

 

No que se refere as particularidades do mercado de trabalho formal do setor de 

construção civil, verificou-se que entre 2000 e 2010 os trabalhadores que foram absorvidos pelo 

setor estavam situados majoritariamente entre as faixas etárias de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos, 

conforme apontado na tabela 23. 
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Tabela 23: Proporção de trabalhadores empregados pelo setor de construção civil por faixa 

etária para os anos 2000 a 2010 – Brasil (% em relação ao total) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

10 a 14 

anos 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

15 a 17 

anos 
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 a 24 

anos 
18,5 18,1 17,4 16,3 15,8 15,7 15,5 15,8 16,5 16,7 17,4 

25 a 29 

anos 
17,1 17,1 17,2 17,3 17,3 17,3 17,2 17,1 17,0 17,0 17,1 

30 a 39 

anos 
30,1 30,1 30,4 30,6 30,6 30,5 30,2 29,8 29,3 29,5 29,1 

40 a 49 

anos 
22,3 22,2 22,2 22,7 22,8 22,7 22,6 22,2 21,8 21,5 21,0 

50 a 64 

anos 
11,1 11,6 11,9 12,3 12,7 13,0 13,7 14,1 14,5 14,4 14,5 

Acima 

de 65 

anos 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 

Fonte: RAIS. Elaboração Própria. 

O setor de construção civil também foi um importante vetor de empregos para 

trabalhadores que estavam situados entre as faixas etárias de 18 a 24 anos e 25 a 29 anos. Não 

se verificou alterações significativas no decorrer dos anos analisados na composição das faixas 

etárias dos trabalhadores absorvidos pelo setor de construção civil.  

Já quando analisamos os empregos formais gerados pelo setor de construção civil por 

nível educacional (gráfico 10), observa-se que houve significativa expansão dos trabalhadores 

absorvidos pelo setor de construção civil com ensino médio completo ou incompleto em 

detrimento da expressiva queda da participação dos empregos gerados para trabalhadores que 

detinham como grau de qualificação até a 5ª série completa ou incompleta. Verificou-se 

também a estagnação dos empregos gerados para trabalhadores da 6ª a 9ª série do ensino 

fundamental. 
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Gráfico 10: Proporção dos empregos formais gerados pelo setor de construção civil por nível 

educacional entre os anos 2000 a 2010 (% em relação ao total) 

 
 Fonte: RAIS. Elaboração Própria. 

 

Ainda de acordo com a análise realizada a partir dos dados explicitados no gráfico 10, 

constata-se que o setor de construção civil apresentou baixo dinamismo na geração de empregos 

formais que detêm como particularidade maiores níveis de qualificação. Este fato pode ser 

verificado pela baixa participação de trabalhadores empregados pelo setor, que detinham ensino 

superior completo ou incompleto. 

É importante destacar que houve significativa expansão dos empregos formais de 

profissionais semiqualificados (6ª série completa ou incompleta ao ensino médio incompleto 

ou completo) entre os anos 2000 a 2010. Em 2000 estes empregos representavam cerca de 50% 

da força de trabalho utilizada na construção; já em 2010, por sua vez, estes trabalhadores 

passaram a representar cerca de 73% dos empregados pelo setor de construção civil. Este 

resultado corrobora com os MEID formais por níveis de qualificação para o ano de 2000 e 2005 

(tabela 16) apresentados na seção anterior. 

Quando analisamos a evolução do mercado de trabalho formal do setor de construção, 

faz-se necessário destacar a faixa de remuneração média dos trabalhadores em salários mínimos 

(SM) empregados formalmente pelo setor de construção civil, conforme destacado no gráfico 

11. 
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Gráfico 11: Proporção das remunerações médias dos empregos formais do setor de construção 

civil entre os anos 2000 a 2010 (em %) – Brasil. 

 
Fonte: RAIS. Elaboração Própria  

 

O gráfico 11 mostra que houve um aumento de 29 pontos percentuais entre 2000 e 2010 

na absorção de empregos formais entre 1 e 2 salários mínimos em uma década. A partir de 2006 

cerca de 50% dos trabalhadores empregados pelo setor de construção civil tinham remuneração 

média entre 1 e 2 salários mínimos representando uma importante alteração grau de 

remuneração dos trabalhadores formais do setor de construção civil. Contatou-se também 

retração da participação de trabalhadores que detinham rendimentos médios entre 2 a 4 salários 

mínimos no mercado de trabalho formal da do setor de construção no decorrer de todo o período 

analisado. Este segmento representava cerca de 48% dos trabalhadores formais da construção 

em 2000 e passou a representar apenas 30% em 2010. Essa tendência parece replicar a queda 

da relação da razão salário médio dividido pelo salário mínimo que ocorreu de forma 

generalizada na economia, fruto da política de valorização do salário mínimo adotada pelo 

governo, que cresceu em termos reais acima da produtividade da indústria conforme 

demonstrado por Carneiro (2017).  

Quando se analisa a evolução dos empregos formais do setor de construção que possuem 

níveis de remuneração média mais elevados verifica-se retração da participação dos 

trabalhadores que detinham remuneração entre 4 a 7 salários mínimos entre os anos 2000 a 

2010. O gráfico 11 aponta também para a reduzida participação de empregos ligados ao setor 

de construção civil que detinham remuneração média situadas entre 7 a 10 salários mínimos e 

mais de 10 salários mínimos. Este fato demonstra a baixa capacidade do referido setor de gerar 

empregos com elevado níveis de remuneração. 
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Diante dos dados expostos na presente seção, verificou-se que o setor de construção 

apresentou relativa estagnação entre os anos 2000 a 2005 e foi amplamente estimulada a partir 

de 2006 pela adoção de políticas econômicas que buscavam gerar crescimento econômico 

através da ampliação dos investimentos em infraestrutura, expansão do crédito habitacional e 

medidas de desoneração tributária. Estes investimentos impactaram o mercado de trabalho 

formal do setor de construção civil gerando contínua expansão dos empregos formais do 

referido setor entre os anos de 2006 a 2010. Constatou-se que grande parte destes empregos se 

concentraram nas regiões sudeste e nordeste absorvendo trabalhadores com baixos níveis de 

qualificação e com baixos níveis de remuneração. 

 

3.3 Evolução do Mercado de Trabalho Formal do setor de construção (2011 a 2018) 

Antes de analisar a evolução do mercado de trabalho formal da construção entre os anos 

2011 a 2018, é importante mostrar como a adoção de políticas macroeconômicas reverberaram 

de forma positiva e/ou negativa na atividade econômica do setor de construção civil, afetando 

consequentemente o mercado de trabalho formal do referido setor. O período que compreende 

aos anos 2011 a 2018 trouxe drásticas inflexões econômicas e políticas para a sociedade 

brasileira.  

No que se refere à adoção de políticas econômicas e à evolução do cenário 

macroeconômico, o primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011 a 2014) foi marcado por 

alterações nos rumos de política econômica, quando comparado àquelas adotadas no decorrer 

do segundo mandato do governo Lula (2007 a 2010). Havia o diagnóstico à época que o elevado 

crescimento econômico do PIB em 2010 poderia gerar efeitos inflacionários advindos de um 

crescimento econômico acima do nível potencial (MELLO; ROSSI, 2017). 

 Nesse sentido, o primeiro ano do governo Dilma Rousseff foi marcado pela adoção de 

políticas macroeconômicas contracionistas. Serrano e Summa (2015) afirmam que em 2011 o 

Banco Central ampliou a taxa básica de juros (SELIC) de 8,75% em fevereiro de 2010 para 

12,5% em julho de 2011, além de adotar políticas macroprudenciais de aumento no compulsório 

e aumento do IOF. O efeito dessa combinação de medidas foi uma drástica redução na 

concessão de crédito à pessoa física.  

No âmbito fiscal o governo ampliou as metas de superávit primário para 3,1% do PIB, 

gerando a necessidade de realizar amplos cortes nos investimentos e gastos públicos. Para 

alcançar a nova meta estipulada houve drástica retração dos investimentos ligados a 

administração pública em 17,9% e queda dos investimentos realizados por empresas estatais 
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em 7,8%. Estas medidas conjugadas com a decisão de não conceder reajuste real do salário 

mínimo no ano de 2011 para que não ocorressem pressões nas despesas do governo com 

salários, transferências de renda e previdência social, geraram retração da atividade econômica 

em 2011 em que se verificou crescimento do PIB de 3,9%18 o que, apesar de alto, significava 

queda do ritmo de crescimento do ano anterior (SERRANO; SUMMA, 2015). 

Quando analisamos as políticas macroeconômicas adotadas entre os anos 2011 a 2014 é 

importante destacar dois aspectos fundamentais que contribuíram para os resultados dos 

indicadores econômicos da economia brasileira. O primeiro aspecto é o cenário externo e as 

suas implicações para a economia brasileira; o segundo aspecto, por sua vez, é a reversão da 

estratégia econômica em 2012 para estimular a demanda doméstica implementada pelo governo 

Dilma. 

No que se refere à evolução do cenário externo no decorrer do primeiro mandato do 

governo Dilma Rousseff, Carneiro (2017) aponta que entre 2011 e 2014 houve significativa 

retração do comércio internacional, resultado da lenta recuperação da crise econômica 

internacional em 2008 e do considerável aumento da capacidade ociosa das economias asiáticas 

gerando, por sua vez, a ampliação da concorrência internacional e uma diminuição nos preços 

das commodities. Este cenário influenciou negativamente os resultados da balança comercial 

brasileira no período supracitado. 

Serrano e Summa (2015) mostram que o crescimento médio das exportações de apenas 

1,6% entre os anos 2011 a 2014 foi o resultado da retração da demanda internacional oriunda 

das diversas crises que afetaram a economia mundial, como a crise econômica mundial de 2008 

e a crise do euro em 2012. Ainda na visão dos autores, o arrefecimento da atividade econômica 

brasileira no quadriênio 2011-2014 em que se constatou crescimento médio do PIB anual de  

2,4% não pode ser explicado unicamente pelo deterioração das relações comerciais já que a 

participação das exportações totais na demanda agregada seria insuficiente para explicar a 

reversão na trajetória da atividade econômica. Serrano e Summa (2015) apontam ainda que a 

queda da atividade econômica pode ser creditada principalmente à adoção errática de políticas 

macroeconômicas que visavam estimular a demanda doméstica entre os anos 2012 a 2014. 

 

 

 

 
18 De acordo com a nova metodologia do IBGE 
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“Essa queda substancial do crescimento das exportações foi indiscutivelmente 

relevante. No entanto, como as exportações totais formam uma parte pequena da 

demanda agregada no Brasil,8 e inclusive levando em conta possíveis efeitos do menor 

crescimento das exportações sobre o consumo e o investimento induzidos, é difícil 

explicar tamanha redução da taxa de crescimento da economia somente com base 

nessa variável (...) E quarto, que a queda do crescimento do PIB brasileiro entre 2011 

e 2014, conforme visto acima, foi grande demais para ser explicada somente pela 

queda do crescimento das exportações. Isso indica que as causas mais importantes 

para a recente desaceleração da economia brasileira são internas, e não externas” 

(SERRANO; SUMMA, 2015, p 8-13). 

De acordo com Carneiro (2017), o modelo de crescimento econômico adotado na 

economia brasileira a partir de 2006 apresentava problemas estruturais que impediam a sua 

continuidade. Entre estes problemas pode-se mencionar a ampliação da demanda doméstica por 

meio de políticas econômicas, que estimularam o consumo com a ampliação ao crédito a 

pessoas físicas por parte de bancos públicos e privados. A ampliação da oferta de crédito 

começa a reduzir por parte dos bancos privados a partir do biênio 2008-2009. Essa redução, 

segundo o autor, ocorreu dada a percepção de incerteza com relação à evolução dos indicadores 

econômicos da economia brasileira depois da crise de 2009 e ao crescente comprometimento 

da renda das famílias com endividamento, aumentando os riscos de inadimplência. 

Mello e Rossi (2017) também apontam que no decorrer do segundo governo Lula não 

foram implementadas políticas econômicas eficazes que objetivassem modernizar a estrutura 

produtiva da economia brasileira de modo a tornar o país mais competitivo na produção 

industrial. Os autores apontam que o processo de valorização cambial em conjunto com o 

processo de deterioração da estrutura produtiva brasileira e a melhoria nos termos de troca entre 

os anos 2006 a 2010 resultaram em um vazamento de demanda. Isso significa que os aumentos 

provenientes da demanda doméstica foram atendidos em forma crescente por importações. Esse 

processo, segundo os autores, teria gerado entraves ao crescimento econômico brasileiro entre 

2011 e 2014; período em que se constatou reversão do cenário econômico internacional e 

nacional, caracterizados pelo aumento da competitividade no comércio internacional, piora nos 

termos de troca e desvalorização da taxa de câmbio. 

De acordo com Singer (2015) neste contexto de rápida deterioração nos cenários interno 

e externo, seria necessário adotar um modelo de desenvolvimento econômico que tivesse como 

objetivo incentivar a modernização da estrutura produtiva do setor industrial gerando 

consequentemente crescimento econômico e estímulos à demanda doméstica. Tendo em vista 

esses objetivos, o governo adotou um conjunto de políticas macroeconômicas que visavam 

estimular o investimento privado, com foco na adoção de medidas que beneficiariam de forma 
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direta ou indireta o setor industrial brasileiro. Estas medidas desenhadas e implementadas pelo 

então ministro da fazenda Guido Mantega foram denominadas de “Nova Matriz Econômica” 

(NME) conforme apontado por Singer (2015). 

Singer (2015) destaca que dentre estas medidas estão presentes: i) desonerações para 

folha de pagamento para 42 setores da economia brasileira e corte nos impostos sobre produtos 

industrializados (IPI) para determinados segmentos de produção como os bens de investimento, 

para a indústria automobilística e determinados bens de consumo durável; redução no imposto 

sobre operações financeiras (IOF) nas operações de crédito para pessoas físicas, com o objetivo 

de estimular a demanda doméstica; ii) redução da taxa básica de juros (SELIC) ( 7,25% ao ano 

em abril de 2013) por meio da ação dos bancos públicos no que ficou conhecido como “batalha 

dos spreads”. O governo reduziu as taxas de juros em vigor no mercado através da atuação dos 

bancos públicos. Tanto o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal reduziram as taxas de 

inúmeras operações financeiras obrigando as instituições privadas a realizar o mesmo 

procedimento para que não perdessem poder de mercado; iii) ampla desvalorização do Real a 

partir de 2012 com o objetivo de incentivar a produção industrial e proteger a indústria nacional 

da competitividade internacional (SINGER, 2015). 

Além desse conjunto de medidas, Carneiro (2017) aponta para a expansão dos 

desembolsos do BNDES (gráfico 12) no biênio 2012-2013 destinados para a atividade 

industrial com o objetivo de financiar investimentos que possuem como característica intrínseca 

o longo prazo de maturação e a alta complexidade. O autor aponta ainda que o banco 

supracitado também “pulverizou” suas operações, destinando uma parte de seus recursos para 

conceder empréstimos à empresários de médio e pequeno porte. 
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Gráfico 12: Evolução dos Desembolsos do BNDES Destinados a Investimentos Infraestrutura 

e Indústria entre os anos 2000 a 2018 (em bilhões de reais correntes) 

 
Fonte: BNDES. Elaboração Própria 

 

Carneiro (2017) e Singer (2015) destacam ainda a medida do primeiro governo de Dilma 

Rousseff de reduzir o custo da energia elétrica em 20% por meio da renegociação dos contratos 

de concessão com as empresas concessionárias. Esta medida tinha como objetivo reduzir os 

custos da indústria, estimulando, dessa forma, a sua produção do setor. Dweck e Teixeira (2017) 

destacam que essa medida também tinha como objetivo evitar pressões inflacionárias, uma vez 

que houve contínua retração da taxa de juros, um dos principais mecanismos utilizados para 

controlar os níveis de preços na economia brasileira, entre os anos 2012 e 2013. 

“No âmbito das políticas de mudança de preços relativos e de incentivo à 

reindustrialização, a da redução do custo da energia elétrica ocupa um importante 

lugar. Com base na possibilidade legal de renegociar os termos dos contratos das 

concessões a partir de decorrida metade da sua duração, o Governo propôs a 

renovação dessas concessões por mais um termo, sem novas licitações, com os 

mesmos concessionários, recebendo em troca, a redução das tarifas” (CARNEIRO, 

2017, p. 20). 

Contata-se que a estratégia econômica adotada pelo primeiro governo Dilma Rousseff 

foi a elaboração de políticas econômicas que visavam estimular a expansão dos investimentos 

privados. O principal objetivo da equipe econômica era estimular prioritariamente o 

crescimento e a modernização do setor industrial com o objetivo de solucionar os entraves 

estruturais ao crescimento econômico herdados pelo governo Lula (MELLO; ROSSI, 2017). 

 Apesar da adoção desse conjunto de medidas macroeconômicas, a resposta da economia 

brasileira ficou abaixo do esperado pelo governo. Os indicadores macroeconômicos entre os 
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anos 2011 a 2014 apresentaram taxas de crescimentos bem inferiores àquelas verificadas entre 

os anos 2004 a 2010, conforme destacado na tabela 24. 

Tabela 24 – Taxas de crescimento médias ao ano do PIB, e componentes da agregada 

períodos selecionados (em %). 

Período PIB 
Consumo 

Famílias 

Consumo 

Governo 
FBCF* Exportação Importação 

2004-2010 4,5 5,3 3,2 8,2 5,4 14,0 

2011-2014 2,4 3,5 1,7 2,3 1,6 3,9 

2015-2016 -3,7 -4,1 -0,8 -12,0 4,1 -12,2 

Fonte: adaptado de Corrêa et al. (2017) 

Nota. *Formação Bruta de Capital Fixo 

 

Dweck e Teixeira (2017) apontam que o baixo dinamismo que caracterizou a atividade 

econômica nesse período não pode ser explicado exclusivamente pela retração dos níveis dos 

investimentos públicos. Isso porque, apesar da retração dos investimentos públicos nos anos 

2011 a 2014, deve ser levado em consideração de acordo com os autores que os níveis de 

investimento público em proporção do PIB estavam acima daqueles verificados em alguns anos 

anteriores.  

O fato é que a retração dos níveis de investimento público entre os anos 2011 a 2014, 

em conjunto com a alteração de sua composição, impactaram de forma negativa a atividade 

econômica. Destaca-se que os efeitos multiplicadores de desonerações e subsídios são 

inferiores àqueles verificados em investimentos, conforme destacado por Gobetti e Orair 

(2015). Assim, a estratégia do governo de ampliar subsídios e desonerações para estimular o 

investimento privado, conforme descrito anteriormente, contribuiu para o baixo dinamismo da 

atividade econômica no decorrer do primeiro governo de Dilma Rousseff (DWECK; 

TEIXEIRA, 2017). 

Apesar de não gerar o crescimento econômico esperado, as políticas macroeconômicas 

implementadas entre o biênio 2012-2013 foram suficientes para gerar crescimento médio do 

PIB de 2,4% anual entre os anos 2011 a 2014 e reduzir a taxa de desemprego, conforme 

destacado no gráfico 13. As medidas de desonerações na folha de pagamento para inúmeros 

setores, a ampliação dos investimentos em infraestrutura e a expansão dos recursos destinados 

ao PMCMV contribuíram para a dinamização do mercado de trabalho da economia brasileira 

(SINGER, 2015; DWECK; TEIXEIRA, 2017). 

No que se refere ao PAC 2 (2011 a 2014) a previsão de investimentos até o final de 2014 

era que fosse executado R$ 1,066 trilhões em investimentos nos diversos segmentos de 

infraestrutura. Este valor é 72% superior ao orçado para o PAC 1. Até outubro de 2014 tinham 

sido concluídos 5.100 quilômetros de rodovias, mais de 1000 quilômetros em ferrovias, 



 

94 
 

expansão e reforma de mais de 37 empreendimento ligados ao setor aeroviário e expansão de 

inúmeros portos brasileiros (BRASIL, 2014).  

Gráfico 13: Taxa média de desemprego anual 2000-2018 (em %) *  

 

Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e PNAD contínua (IBGE). Elaboração Própria.  

* Dados disponíveis pela PNAD contínua para construir a variável apresentada apenas a partir de 2013  

**A partir de 2002 houve alterações na metodologia da PME. 

   

Com relação aos investimentos realizados pelo PMCMV 2, que vigorou entre os anos 

2012 a 2014, Campos (2016) aponta que o orçamento previsto para a concretização da segunda 

fase do programa supracitado era de R$ 71,6 bilhões de reais que seriam empenhados entre os 

anos 2012 a 2014. Neste período foram construídas mais de um milhão e quatrocentas mil novas 

unidades habitacionais distribuídas pelo território nacional. Tanto a ampliação dos 

investimentos no PAC quanto no PMCMV estimulou diretamente o setor de construção civil e 

a atividade econômica entre 2011 a 2014. 

É importante destacar também o lançamento em 2012 do Programa de Investimento em 

Logística (PIL), cujo objetivo era estimular os investimentos privados em infraestrutura por 

meio de concessões no setor de transporte. A finalidade do programa era melhorar as condições 

da malha ferroviária e rodoviária a fim de reduzir os custos de transporte das indústrias, 

aumentando a produtividade e a competitividade dos produtos nacionais. Cabe ressaltar que à 

época o PIL tinha orçamento de R$ 133 bilhões de reais (SINGER, 2015). 

 Destaca-se também a grande mobilização de recursos para a construção de estádios e 

infraestrutura urbana para receber a vigésima edição da Copa do Mundo de Futebol sediada no 

Brasil em 2014. Junior e Lima (2015) apontam que os gastos que envolveram o evento foram 
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da ordem de R$ 25 bilhões. Cerca de 75% destes recursos tinham como origem recursos 

públicos de distintas esferas governamentais e foram aplicados nas 12 cidades-sede que 

receberam o evento.  

A ampliação dos investimentos destinados ao PAC 2, ao PMCMV, ao PIL e para receber 

a Copa do Mundo estimularam de forma direta a atividade econômica do setor de construção 

civil entre os anos 2012 a 2014. Constata-se a partir da análise do gráfico 14 que o setor de 

construção civil apresentou um período de crescimento entre 2010 e 2014, apesar da 

desaceleração da atividade econômica brasileira, e forte desaceleração entre 2015 e 2016. 

Gráfico 14: Evolução do setor de construção civil (2007 a 2018) – Série encadeada do 

índice de volume trimestral 

 
 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – (Base 100 = 1995). Elaboração Própria. 

 

 

Já no que se refere a participação do setor de construção no valor adicionado da 

economia brasileira, verifica-se que entre os 2012 a 2014 o indicador variou entre 6,2% a 6,5% 

(gráfico 15), apresentando o melhor resultado desde 2003. 
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Gráfico 15: Participação do setor de construção civil no valor adicionado bruto da economia 

brasileira para o período 2006 a 2018 (em %). 

 
Fonte: Confederação Brasileira da Indústria de Construção. Dados retirados do SCN. Elaboração Própria. 

 

A manutenção da atividade econômica do setor de construção em um patamar elevado 

entre os anos 2012 a 2014 (com exceção do 3° trimestre de 2014) reverberou de forma positiva 

no mercado de trabalho formal do referido setor, conforme demonstrado no gráfico 16. No 

período supracitado, o mercado de trabalho formal do referido setor permaneceu aquecido, 

sendo um importante vetor de empregos no decorrer do primeiro governo de Dilma Rousseff. 

 

Gráfico 16: Empregos formais do setor de construção civil (2000 a 2018) – Em milhões. 

 

Fonte: RAIS. Elaboração Própria. 

 

Nota-se também a partir da análise do gráfico 16 uma expressiva retração dos empregos 

formais do setor de construção civil a partir de 2015. A queda do dinamismo do mercado de 
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trabalho desse setor está diretamente associada à grave crise econômica que afetou 

negativamente os indicadores macroeconômicos da economia brasileira a partir de 2015 (tabela 

24), impactando a atividade econômica da construção civil (gráfico 15). Contata-se também no 

período a retração expressiva e contínua da participação do setor no valor adicionado da 

economia brasileira. 

A economia brasileira nos anos de 2015 e 2016 apresentou retração do PIB de 3,5% e 

3,3%, respectivamente. Soma-se a este fato as quedas expressivas do consumo das famílias de 

4,1% a.a. e da FBCF de 12% a.a. para o biênio (tabela 24). Estes resultados estão vinculados 

ao grande ajuste fiscal e monetário que o segundo governo Dilma começou a adotar a partir de 

2015. 

O governo reduziu os gastos públicos de 12,8% em 2014 para 2,1% em 2015 sob o 

pretexto de que o governo deveria equilibrar as contas públicas para gerar crescimento 

econômico sustentável. A tese que orientou a equipe econômica no decorrer do segundo 

mandato do governo Dilma Rousseff, liderado por Joaquim Levy, era de que a implementação 

da NME teria gerado um grande descontrole fiscal entre os anos 2011 a 2014. Este descontrole 

teria ocasionado uma crise de confiança por parte dos empresários acerca da solvência do setor 

público, gerando retração dos investimentos privados e da atividade econômica. A tese de que 

houve descontrole fiscal entre 2011 a 2014 estaria ancorada na retração do resultado primário 

das contas do governo federal a partir de 2011 e devido ao crescimento da dívida bruta pública 

a partir de 2014 e da dívida líquida pública a partir do final de 2015. (MELLO; ROSSI, 2017; 

DWECK; TEIXEIRA, 2017) 

Além da retração dos gastos públicos, o governo adotou no biênio 2015-2016 uma 

política monetária restritiva em que se verificou ampliações da taxa básica de juros de 11,75% 

em dezembro de 2014 para 14,25% em novembro de 2016, com o objetivo de conter a inflação. 

Houve também redução da oferta de crédito por parte dos bancos públicos e do BNDES. De 

acordo com Mello e Rossi (2017) e Lacerda (2017), o objetivo da política econômica adotada 

a partir de 2015, tanto no governo de Dilma Rousseff quanto no de Michel Temer, foi reduzir 

o papel do Estado como indutor do crescimento econômico, retirando incentivos setoriais e 

deixando que o mercado, através de seus mecanismos autorreguláveis, gerasse o processo de 

equilíbrio dos preços macroeconômicos e gerassem consequentemente crescimento econômico. 

O fato é que a economia brasileira entre os anos 2015 a 2016 apresentou drástica retração 

da atividade econômica (tabela 24) e assistiu o aprofundamento da deterioração dos resultados 

fiscais constatado através  da expansão da dívida bruta de 51,8% do PIB em 2011 para 66,5% 
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em 2015 e queda drástica das receitas do governo em 6,3% em 2015 afetando o resultado 

primário do governo federal (MELLO E ROSSI, 2017). 

Além da retração abrupta da atividade econômica brasileira, contribuiu para a 

deterioração do mercado de trabalho formal do setor de construção civil entre os anos 2015 e 

2016 a diminuição dos recursos destinados ao PAC e ao PMCMV. Cabe destacar também, 

segundo Pinto et al. (2017), que as graves denúncias de corrupção, que desestruturaram 

operacional e financeiramente grandes empreiteiras nacionais no decorrer da Operação Lava 

Jato impactaram negativamente os níveis de investimentos no setor de construção civil. 

O orçamento previsto para o PAC entre os anos 2015 a 2018 era de aproximadamente 

R$ 633 bilhões de reais. Este valor é significativamente inferior àquele verificado para os anos 

2011 a 2014, nos quais o orçamento planejado era de um trilhão de reais. Cabe destacar que até 

junho de 2018 foram executados cerca de 95% do valor total do orçamento previsto ao PAC 

para os anos 2015 a 2018 sendo que parte considerável do valor executado foram destinados ao 

financiamento do setor público e do PMCMV (BRASIL, 2018). 

Cabe ressaltar que a partir de 2018 há uma tendência de melhora nos indicadores do 

mercado de trabalho formal do setor de construção civil (gráfico 16) e uma aparente 

recuperação da atividade econômica do setor de construção civil. Este quadro de tímida melhora 

está associado à uma lenta recuperação dos indicadores econômicos da economia brasileira no 

biênio 2017-201819. 

A economia brasileira apresentou crescimento médio de 1,3% entre os anos 2017 a 2018 

em que observa baixos níveis de investimento, retração do consumo das famílias, aumento nos 

indicadores desigualdade social e ampliação expressiva da taxa de desemprego da economia 

brasileira (gráfico 13). Contribuíram para o baixo crescimento e a lenta recuperação da 

economia brasileira: i) o elevado endividamento das famílias e das empresas, ii) o processo de 

desindustrialização da economia brasileira iii) e a falta de políticas econômicas que visem 

estimular a demanda agregada (PAULA; OREIRO, 2019). 

 
19 Soma-se a estes fatores a aprovação da PEC 55 em 2016, que limita os gastos primários do governo à 

uma regra de reajuste que vigorará nos próximos 20 anos. A regra estipulada para calcular o montante disponível 

ao governo para os gastos primários será o orçamento do ano anterior reajustado pela inflação. Está regra, somada 

à Lei de Responsabilidade Fiscal, limita a adoção de políticas econômicas expansionistas em períodos de elevado 

crescimento econômico e impede a implementação de políticas anticíclicas em períodos de grave crise.   
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No que se refere especificamente a atividade econômica do setor de construção civil, a 

tendência de crescimento mostrado no gráfico 14 no terceiro trimestre de 2018 pode estar 

associado à melhora, ainda que tímida, dos indicadores econômicos e pela queda da taxa de 

juros, que incentiva a ampliação de financiamentos habitacionais e em investimentos em novas 

obras. É importante destacar, entretanto, que quando se avalia a participação do setor de 

construção civil no valor adicionado da economia brasileira para o ano supracitado (gráfico 15) 

verifica-se o pior resultado dos últimos anos (3,9%) demonstrando que os sinais de recuperação 

do setor de construção ainda não são contundentes e que será necessário a adoção de novas 

política econômicas setoriais para que o setor volte a apresentar elevado dinamismo. 

Verificou-se, portanto, que o mercado de trabalho formal do setor de construção civil se 

manteve aquecido entre os anos 2011 a 2014 devido a adoção de políticas econômicas que 

beneficiaram diretamente o setor. Constatou-se, entretanto, que a partir de 2015 esse setor 

sofreu drásticas retrações de sua atividade econômica devido à grave crise econômica que 

afetou a economia brasileira, gerando reduções na geração de empregos formais no biênio 2015-

2016. Já no biênio 2017-2018, por sua vez, houve uma leve tendência de melhora no mercado 

de tralho formal da construção civil. 

A partir desses resultados, torna-se importante analisar as especificidades dos empregos 

formais do setor de construção entre os anos 2011 e 2018. O gráfico 17 apresenta a evolução 

dos empregos formais do setor por regiões entre 2000 e 2018. 

 

Gráfico 17: Empregos formais do setor de construção civil por região (2011 a 2018) - 

(em milhares). 

 

Fonte: RAIS. Elaboração Própria 
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Como podemos observar, entre os anos 2011 a 2014 o mercado de trabalho formal do 

setor de construção civil se mantém aquecido em praticamente todas as regiões do Brasil devido 

a conjunção de estímulos econômicos implementados no decorrer dos governos Lula (2007 a 

2010) e Dilma Rousseff (2011 a 2014). Chama atenção ainda a grande concentração dos 

empregos formais ligados nas regiões sudeste, nordeste e sul. Este fato sugere que o mercado 

de trabalho do setor de construção civil no decorrer do primeiro governo Dilma Rousseff 

apresentou a mesma tendência que aquela verificada no governo Lula.   

A partir de 2015, entretanto, verificou-se acentuada queda dos empregos formais do setor 

de construção em todas as regiões do Brasil, destacando-se a acentuada inflexão do mercado de 

trabalho formal nas regiões sudeste e nordeste, regiões nas quais a retração dos empregos 

formais entre os anos 2014 e 2016 foi de 22% e 29%, respectivamente. 

Quando se analisam as especificidades dos empregos formais gerados e/ou extintos pela 

construção civil entre os anos 2011 a 2018, constata-se que o conjunto de trabalhadores mais 

impactados tanto pela expansão do mercado de trabalho do setor entre os anos 2011 a 2014 

quanto por sua retração no biênio 2015-2016 são aqueles que possuem baixos níveis de 

qualificação (até a 5ª série do ensino fundamental completa ou incompleta) ou semiqualificados 

(6ª série do ensino fundamental completa ou incompleta ao ensino médio completo ou 

incompleto), tendo em vista  que estes representam a maior parcela dos trabalhadores 

absorvidos pelo setor (gráfico 18). 

 

Gráfico 18: Proporção dos empregos formais gerados pelo setor de construção civil por 

nível educacional entre os anos 2007 a 2018 (% em relação ao total) 

 
Fonte: RAIS. Elaboração Própria. 
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O gráfico 18 mostra que há um crescimento expressivo da proporção de trabalhadores 

que possuem ensino médio incompleto ou completo em detrimento da retração da participação 

de trabalhadores que possuem até a 5ª série completa ou incompleta. Este resultado é importante 

na medida em que sugere uma tendência, explicitada anteriormente, acerca do maior nível de 

qualificação dos trabalhadores empregados pelo setor de construção civil no período mais 

recente. Esta tendência se acentua nos anos de retração da atividade econômica do setor de 

construção civil. 

Cabe destacar que a maior participação dos trabalhadores semiqualificados no mercado 

de trabalho formal da construção está de acordo com os multiplicadores de empregos por nível 

de qualificação para o mercado de trabalho formal demonstrados nas tabelas 16 e 17. 

Ainda sobre as especificidades do mercado de trabalho formal ligado ao setor de 

construção é importante destacar como evolui a remuneração média dos trabalhadores do 

referido setor a fim de verificar se houve inflexões em seus resultados no decorrer do período 

analisado na presente seção. O gráfico 19 aponta que pouco mais da metade dos trabalhadores 

absorvidos formalmente pelo setor de construção civil recebiam em média entre os anos 2011 

a 2018 entre 1 e 2 salários mínimos (SM) mantendo a tendência iniciada no período do governo 

Lula descrita anteriormente. Já a proporção de trabalhadores que recebiam de 2 a 4 salários 

mínimos (SM) oscilou entre 30% a 35%. 

Gráfico 19: Proporção das remunerações médias dos empregos formais do setor de construção 

civil entre os anos 2011 a 2018 (em %) – Brasil 

 

Fonte: RAIS. Elaboração Própria 
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Menos de 10% dos trabalhadores absorvidos pelo setor de construção recebem entre 4 a 

7 salários mínimos. Com relação proporção de trabalhadores que recebem de 7 a 10 salários 

mínimos ou mais que 10 salários mínimos quando somados estes dois segmentos não atingem 

6% do total da força de trabalho empregada no referido setor entre os anos 2011 a 2018. Estes 

dados demonstram que no período supracitado a construção civil contribui para a difusão e 

retração de empregos com baixos níveis de remuneração. 

Já no que se refere a faixa etária dos trabalhadores absorvidos pelo setor de construção 

civil entre os anos 2011 a 2018 contata-se a partir da tabela 25 que cerca de 30% dos 

trabalhadores do referido setor tinham entre 30 e 39 anos. Verifica-se também que, quando 

somados as faixas etárias de 18 a 24 anos e 25 a 29 anos, os trabalhadores nestas duas faixas 

representam cerca de 27% a 35% da força de trabalho absorvida construção civil. 

Tabela 25: Proporção de trabalhadores empregados pelo setor de construção civil por 

faixa etária para os anos 2010 a 2018 – Brasil (em %) 

 

Fonte: RAIS. Elaboração Própria. 

Já a proporção de trabalhadores que possuíam entre 40 a 49 anos oscilou em torno de 

19% a 23% representando uma parcela significativa do mercado de trabalho formal do setor de 

construção civil. Os dados da tabela 24 demonstram que o setor de construção civil apresenta 

elevada heterogeneidade quando segmenta seus trabalhadores por faixas etárias. 

Após a análise das especificidades do mercado de trabalho formal e das distintas políticas 

econômicas que foram implementadas entre os anos 2011 a 2018 podemos concluir que o setor 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10 a 14 

anos 
0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

15 a 17 

anos 
0,42 0,45 0,43 0,53 0,57 0,53 0,40 0,41 0,32 

18 a 24 

anos 
17,37 17,80 18,48 17,74 16,63 15,20 12,90 11,85 11,36 

25 a 29 

anos 
16,99 17,18 17,40 17,46 17,03 16,61 15,87 15,56 14,78 

30 a 39 

anos 
29,02 29,18 29,22 29,54 29,63 30,28 30,92 31,42 32,15 

40 a 49 

anos 
20,92 20,34 19,73 19,64 19,96 20,46 21,83 22,49 23,00 

50 a 64 

anos 
14,54 14,23 13,88 14,18 15,11 15,65 16,66 16,77 16,90 

Acima 

de 65 

anos 

0,72 0,80 0,85 0,89 1,05 1,25 1,43 1,50 1,48 
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de construção civil, entre os anos 2011 e 2014, foi diretamente beneficiado por políticas 

macroeconômicas setoriais que estimularam sua atividade econômica e mantiveram o mercado 

de trabalho formal do referido setor aquecido. Neste período o setor foi um importante vetor de 

difusão de empregos formais na economia brasileira. 

No biênio 2015-2016, por sua vez, o setor de construção civil foi diretamente afetado 

pelo ajuste fiscal e arrocho monetário implementados à época como política econômica e por 

processos de investigação contra corrupção realizados pela Operação Lava-Jato que afetaram 

as operações de grandes empreiteiras nacionais. A partir de 2015 há uma drástica queda dos 

empregos formais ligados à construção civil em todas as regiões do país. Destaca-se a retração 

destes empregos nas regiões sudeste e nordeste que historicamente concentram as grandes obras 

de infraestrutura. No biênio 2017-2018 há uma estagnação do mercado de trabalho formal do 

referido setor e uma leve tendência de expansão, este fato pode estar vinculado a leve melhora 

no cenário e nos indicadores econômicos.  

No que se refere às especificidades do mercado de trabalho formal, constatou-se que, 

assim como nos anos de 2000 a 2010, os empregos gerados e/ou extintos no mercado de 

trabalho formal ligados ao setor de construção entre os anos 2011 a 2018 são aqueles, em sua 

maioria, que possuem baixos níveis de remuneração e absorvem trabalhadores com baixos 

níveis de qualificação, apesar de haver uma tendência de aumento da proporção de 

trabalhadores que possuem maiores níveis de escolaridades no decorrer dos anos analisados. 

Outro fato que chama atenção é a leitura conjunta dos dados expostos nos gráficos 18 e 

19 que apontam para um importante resultado: os trabalhadores absorvidos pelo setor tenderam 

a apresentar maior nível de qualificação, mas com menores salários, já que houve uma 

perceptível expansão da proporção de trabalhadores que recebiam entre 1 e 2 SM em detrimento 

da expressiva retração da participação de trabalhadores no setor que recebiam entre 2 e 4 SM. 

Esse importante resultado deve ser analisado com maior cuidado em pesquisas posteriores 

sendo consequentemente uma agenda de pesquisa importante. 
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Considerações Finais 

A indústria da construção é apontada pela literatura econômica internacional como um 

setor estratégico em economias em desenvolvimento para estimular a atividade econômica, 

ampliar o nível de emprego, dinamizar o nível de renda e expandir a produtividade dos fatores 

de produção reverberando consequentemente na expansão dos indicadores socioeconômicos 

destes países. 

Por normalmente estar associado a obras de larga escala que possuem elevados efeitos 

multiplicadores sobre o nível de renda, a atividade econômica do setor de construção civil em 

economias desenvolvimento influencia diretamente os indicadores de crescimento econômico 

destes países. Este fato foi demonstrado no decorrer dos anos por diversos estudos que 

apontaram a presença de correlação positiva entre crescimento do PIB e a participação do 

referido setor no indicador supracitado e pela relação positiva entre o crescimento econômico 

e a expansão da atividade econômica do setor de construção civil. 

No que se refere a importância do setor de construção civil para dinamizar a atividade 

econômica das economias em desenvolvimento cabe mencionar a intensa capacidade que o 

referido setor detém em ampliar os níveis de investimento e em movimentar a estrutura 

produtiva destas economias através de seus efeitos de encadeamento produtivo. 

Destaca-se ainda a relevância do setor supracitado como alvo de políticas econômicas 

que visem gerar empregos. O fato de o setor de construção civil apresentar como característica 

de sua atividade econômica a intensiva utilização do fator de produção trabalho o torna como 

um dos setores chaves para dinamizar o mercado de trabalho em economias de diferentes níveis 

de desenvolvimento econômico.  

Importante destacar que especificamente em economias em desenvolvimento o setor de 

construção tem um papel extremamente importante que é o de gerar empregos que tenham como 

característica o baixo nível de qualificação. Esta especificidade é relevante pois normalmente 

nestas economias uma parcela significativa da população economicamente ativa possui baixos 

níveis de escolaridade. Deste modo a ampliação dos investimentos no setor de construção civil 

e a ampliação de políticas econômicas que visem estimulá-lo contribui para dinamizar o 

mercado de trabalho ligados a trabalhadores com as características supracitadas. 

Ainda no que se refere aos empregos gerados pelo setor de construção civil está relatado 

pela literatura econômica a crescente participação dos empregos informais gerados pela 

indústria de construção a partir dos anos 90 do século passado e a intensa sazonalidade destes 

postos de trabalho. 
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Outra relevante questão ligada à atividade econômica da construção civil é a sua relação 

com a melhoria dos indicadores de produtividade e socioeconômicos de economias em 

desenvolvimento. Por estar associado a obras de infraestrutura a indústria de construção está 

diretamente relacionada a ampliação da produtividade destas economias gerando 

consequentemente aumento de sua competitividade. No que se refere à melhoria nos 

indicadores socioeconômicos a indústria de construção é responsável por realizar obras que 

possibilitam o acesso por parte da população ao saneamento básico, transporte, infraestrutura 

física dos serviços de saúde (hospitais, postos de saúde, entre outros), a estruturas de 

distribuição de energia, entre outros. O acesso por parte da população a estes serviços gera 

melhorias na qualidade de vida da população refletindo diretamente na melhoria dos 

indicadores socioeconômicos. 

Apesar da relevância do setor de construção civil na dinâmica econômica dos países em 

desenvolvimento é importante destacar que há limitações à sua atuação. Conforme exposto por 

Lopes (2009) a partir do momento que o processo de industrialização das economias até então 

subdesenvolvidas se consolida e estas passam a se tornar economia desenvolvidas há retração 

da relação entre o PIB e a participação do referido setor neste indicador, ou seja, o setor 

construção civil começa a apresentar menor relevância para estimular a atividade econômica. 

Cabe destacar também que muitos países em desenvolvimento não possuem oferta 

doméstica de produtos suficientes para atender a ampliação da atividade econômica do setor de 

construção civil, fato que pode gerar pressões inflacionárias e ampliação das importações 

pressionando consequentemente a balança comercial destas economias. Outro fator que pode 

limitar a atuação da indústria de construção nestas economias é a falta de uma estrutura 

administrativa e de gestão que acompanhe a evolução das obras do referido setor ocasionando 

consequentemente a aplicação de recursos privados e públicos de forma ineficiente. 

No que se refere a importância que o setor de construção civil detém na dinâmica 

econômica da economia brasileira autores como Teixeira e Carvalho (2006) e Kureski et al 

(2008)  utilizando dados de 2002 e 2004, respectivamente, apontam para a elevada relevância 

que o referido setor detém em estimular o mercado de trabalho da economia brasileira. Segundo 

os autores supracitados a indústria de construção pode ser considerada como setor estratégico 

para dinamizar o mercado laboral e consequentemente difundir o nível de renda da economia 

brasileira. 

Com relação ao potencial que o referido setor detém em estimular a estrutura produtiva 

brasileira a literatura econômica nacional não é conclusiva. O trabalho de Teixeira e Carvalho 
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(2006) demonstra que para o ano de 2002 os índices de encadeamento para trás da economia 

brasileira eram elevados demonstrando consequentemente que o setor poderia ser considerado 

estratégico para movimentar os demais setores da economia brasileira. Perobelli et al (2016b) 

ao analisar os dados do setor de construção de economias desenvolvidas e em desenvolvimento 

apontam que os índices de encadeamento para trás da economia brasileira entre os anos 1995 a 

2009 foram inferiores à unidade, demonstrando consequentemente que o setor de construção 

civil não seria estratégico para dinamizar a estrutura produtiva brasileira. 

Dado o debate econômico acerca da relevância do setor de construção civil para a 

dinâmica macroeconômica da economia brasileira o presente trabalho buscou atualizar e 

calcular indicadores que demonstram se o setor de construção poderia ser considerado 

estratégico para estimular estrutura produtiva e o mercado laboral da economia brasileira para 

os anos 2000, 2005, 2010 e 2015. Após a demonstração das potencialidades do setor de 

construção buscou-se analisar as especificidades e a evolução do mercado de trabalho formal 

do setor de construção diante das diferentes políticas macroeconômicas adotadas entre os anos 

2000 a 2018. 

A partir da análise dos indicadores calculados constatou-se que o setor de construção 

civil apresentou índices de encadeamento para trás inferiores a unidade para os anos 2000, 2010 

e 2015. Este fato demonstra que nos anos supracitados o setor de construção civil não poderia 

ser considerado estratégico para movimentar os demais setores que fornecem insumos à sua 

atividade econômica. Cabe destacar que 2005 foi o único ano em que o referido setor poderia 

ser considerado estratégico para estimular os demais setores que compõe a economia brasileira 

já que o índice de encadeamento para trás do setor no ano supracitado apresentou resultado 

superior a unidade. 

Com relação ao potencial que o setor de construção civil detém em estimular os demais 

setores a partir da provisão de seus produtos e/ou serviços o índice de encadeamento para frente 

aponta que o setor apresentou baixo dinamismo para todos os anos analisados. O indicador 

supracitado calculado para os anos 2000, 2005, 2010 e 2015 apresentou resultados inferiores a 

unidade para todos os anos.  

No que se refere a relevância do setor de construção civil para dinamizar o mercado de 

trabalho da economia brasileira foram calculados multiplicadores de empregos indiretos e 

induzidos por componentes selecionados da demanda agregada a partir de diferentes bases de 

dados.  
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Cabe destacar que os resultados dos multiplicadores de empregos indiretos que levam 

em consideração apenas a geração de empregos formais pelo setor de construção civil, 

apresentaram resultados modestos. A partir destes indicadores constatou-se que o referido setor 

poderia ser considerado como o 27º (vigésimo sétimo), o 19º (décimo nono), 24º (vigésimo 

quarto) e 22º (vigésimo segundo) setor prioritário para a estimular a difusão de empregos 

formais na economia brasileira nos anos 2000, 2005, 2010 e 2015, respectivamente. Este 

resultado pode estar associado à elevada participação de trabalhadores ligados ao setor de 

construção civil sem vínculo formal de trabalho. 

Cabe destacar que os empregos formais indiretos gerados pelo setor de construção civil 

estariam altamente concentrados e destinados para trabalhadores que possuem baixos níveis de 

qualificação (até a 5ª série do ensino fundamental completa ou incompleta) ou que são 

semiqualificados (6ª série do ensino fundamental completo ou incompleto ao ensino médio 

completo ou incompleto). 

Outro importante indicador demonstrado no decorrer do presente trabalho foi o 

multiplicador de empregos formais induzidos por componentes selecionados da demanda 

agregada. A partir dos resultados apresentados para o indicador supracitado constatou-se que o 

setor de construção pode ser considerado como setor prioritário para a geração de empregos 

formais a partir da expansão do nível de investimentos em todos os anos analisados. 

Quando se analisa, por sua vez, os multiplicadores de empregos indiretos que englobam 

a geração de empregos formais e informais contatou-se que o setor de construção civil poderia 

ser considerado como o décimo sexto setor prioritário para a difusão de empregos para todos 

os anos analisados. 

Os multiplicadores de empregos formais e informais induzidos pelos componentes da 

demanda agregado selecionados, por sua vez, demonstraram que somente a formação bruta de 

capital fixo apresentou resultado expressivo para a construção civil em todos os anos analisados. 

Cabe destacar que quando se leva em consideração o indicador supracitado o setor de 

construção civil foi identificado como setor prioritário para a geração de empregos formais e 

informais quando induzidos pelos níveis de investimento para todos os anos calculados. Este 

fato demonstra a grande relevância que os investimentos detêm para estimular o mercado de 

trabalho do setor de construção civil e consequentemente o mercado laboral brasileiro. 

Com relação a evolução do mercado de trabalho formal diante da adoção de diferentes 

políticas macroeconômicas que reverberaram de forma positiva e/ou negativa na atividade 

econômica do setor de construção civil  entre os anos 2000 a 2018, o presente trabalho buscou 
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segmentar a análise supracitada em dois períodos distintos, sendo estes: i) 2000 a 2010 e ii) 

2011 a 2018. 

Entre os anos 2000 a 2010 verificou-se estagnação dos empregos formais do setor de 

construção no decorrer do quadriênio 2000-2003 e uma tímida melhora no biênio 2004-2005. 

A partir de 2006, no entanto, constatou-se contínua expansão do mercado de trabalho formal 

do setor de construção civil que está diretamente relacionada à adoção de medidas econômicas 

que estimularam diretamente o referido setor, tais como: ampliação dos investimentos em 

infraestrutura com o lançamento do PAC, lançamento do PMCMV que buscava reduzir o déficit 

habitacional através da construção e financiamento de novas moradias, ampliação de crédito 

por parte dos bancos públicos destinados ao financiamento habitacional, expansão dos 

desembolsos do BNDES destinados exclusivamente à investimentos em infraestrutura de longo 

prazo, adoção de inúmeras desonerações tributárias que buscaram estimular a expansão do 

investimento privados na construção civil, entre outros. 

Com relação a evolução do mercado de trabalho formal do setor de construção civil entre 

os anos 2011 a 2018 constatou-se que apesar da desaceleração da atividade econômica que 

caracterizou o quadriênio 2011-2014 o mercado de trabalho formal do setor de construção civil 

se manteve aquecido. Contribuiu para este resultado a ampliação dos investimentos em 

infraestrutura que caracterizaram o PAC 2, a ampliação dos recursos destinados à segunda fase 

Programa Minha Casa, Minha Vida, o lançamento do Programa de Investimento em Logística 

que visava estimular o investimento privado no setor de transporte e por fim os investimentos 

em infraestrutura física que ocorreram em diversas cidades que receberam jogos oficiais da 

Copa do Mundo sediada no Brasil em 2014. 

Quando se analisa a evolução do mercado de trabalho formal do setor de construção civil 

no biênio 2015-2016 verifica-se a expressiva queda dos empregos formais do referido setor. 

Este resultado está associado à grave crise econômica que afetou a economia brasileira gerando 

quedas abruptas em praticamente todos os indicadores da demanda agregada da economia 

supracitada. A adoção de políticas econômicas fiscais e monetárias estritamente contracionistas 

como drásticos cortes nos investimentos públicos e elevações expressivas da taxa de juros 

conjugados com a desestruturação operacional e financeira das grandes empreiteiras nacionais 

devido às graves denúncias de corrupção oriundas da Operação Lava-Jato impactaram 

negativamente a atividade econômica do setor de construção civil reverberando em seu mercado 

de trabalho.  
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Já no que se refere a evolução do mercado de trabalho formal da construção civil no 

biênio 2017-2018 constatou-se uma tímida melhora dos indicadores de emprego do referido 

setor. Este quadro pode estar associado à tímida melhora dos indicadores macroeconômicos no 

período supracitado e à queda da taxa básica de juros que pode ter incentivado a ampliação dos 

investimentos privados. Importante destacar que apesar da leve melhora descrita anteriormente, 

quando se analisar os dados da participação do setor de construção civil no valor adicionado da 

economia brasileira verifica-se que em 2018 o indicador apresentou o menor valor dos últimos 

anos (3,9%) representando que o referido setor ainda não apresenta uma recuperação econômica 

pungente. 

Com relação as especificidades do mercado de trabalho formal do setor de construção 

civil, observaram-se que os empregos gerados e/ou extintos pelo setor de construção civil 

possuem como característica o baixo nível de remuneração e qualificação. Importante destacar 

,entretanto, que houve uma melhora no nível educacional dos trabalhadores absorvidos pelo 

setor de construção civil entre os anos 2000 a 2018 caracterizado pelo aumento da proporção 

de trabalhadores que detinham ensino médio completo ou incompleto em detrimento da retração 

da proporção de trabalhadores que tinham como grau de escolaridade apenas a 5ª série do ensino 

fundamental completa ou incompleta. 

Já quando se analisa os empregos formais gerados pela construção civil nos anos de 

expansão da atividade econômica do setor verificou-se que estes empregos se concentraram nas 

regiões sudeste, nordeste e sul. Consequentemente as regiões supracitadas apresentaram quedas 

abruptas dos empregos formais do referido setor nos anos de retração da atividade econômica. 

Após a análise dos dados sugere-se a adoção de políticas econômicas que visem ampliar 

os investimentos públicos e privados no setor de construção civil para solucionar gargalos de 

infraestrutura e reduzir o déficit habitacional na economia brasileira. Conforme descrito no 

decorrer do presente trabalho a atividade econômica desempenhada pelo setor de construção 

civil tem alto impacto na geração de empregos induzidos pela Formação Bruta de Capital Fixo 

sendo consequentemente um setor chave para dinamizar o mercado de trabalho brasileiro e 

absorver trabalhadores com baixos níveis de qualificação. 
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ANEXO A 

 
Conforme apontado anteriormente a RAIS não apresenta uma base de dados que esteja 

classificada de acordo com a CNAE 2.0 para os anos 2000 a 2018, fato que dificultou a sua 

compatibilização com a MIP disponibilizada por Passoni (2019) que está classificada de acordo 

com a classificação supracitada. Consequentemente foi necessário construir um dicionário que 

traduzisse a CNAE 1.0 (que vigorou na RAIS entre os anos 2000 a 2005) para a CNAE 2.0 (que 

começou a vigorar na RAIS a partir de 2006). Com o dicionário descrito no quadro 5, foi 

possível gerar uma base de dados do mercado de trabalho formal para o setor de construção 

civil homogênea que levasse em consideração a CNAE 2.0, fazendo com que as estatísticas 

descritivas propostas na tabela 5 e apresentadas no decorrer do capítulo 3 fossem homogêneas 

e compatíveis com a MIP. 

Cabe destacar, conforme mencionado no capítulo 2, que o dicionário descrito no quadro 

5 também foi utilizado para calcular a partir da RAIS o número de empregados dos setores (Li) 

que compõem a MIP com o objetivo calcular os multiplicadores de empregos formais diretos e 

indiretos e os multiplicadores de empregos formais induzidos por componentes selecionados 

da demanda agregada para os anos 2000, 2005.  

Para realizar a construção do dicionário demonstrado no quadro 4 foi identificada a 

agregação realizada por Passoni (2019) para os 42 setores presentes na MIP utilizada no 

presente trabalho que leva em consideração a metodologia e as classificações do SCN 2010. A 

partir da identificação da agregação supracitada foram coletados em IBGE (2016) os códigos 

referentes à estas atividades na CNAE 2.0. Estes códigos, por sua vez, foram traduzidos 

utilizando os tradutores da CNAE 1.0 para a CNAE 2.0 disponibilizados pelo IBGE, ou seja, 

foi verificado quais códigos da CNAE 1.0 correspondiam aos códigos da CNAE 2.0 a fim de 

tornar os dados do mercado de trabalho homogêneos em sua classificação.  

É importante destacar que quando houve a reformulação da CNAE 1.0 para a CNAE 2.0 

pelo IBGE em 2010 algumas atividades econômicas foram reagrupadas ou extintas. 

Consequentemente quando foi criado o tradutor da CNAE 2.0 para a CNAE 1.0 que estivesse 

compatível com a segmentação dos setores presentes na MIP alguns códigos da CNAE 1.0 
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foram alocados em mais de um setor. Para evitar dupla contagem na coleta de dados do mercado 

de trabalho formal dos setores analisado foi utilizado o método pró-rata.  

Após a implementação da metodologia supracitada foi possível obter o número de 

empregados formalmente nos 42 setores da economia brasileira presentes na MIP 

disponibilizada por Passoni (2019) entre os anos 2000 a 2018 classificados em termos da CNAE 

2.0. Desta maneira foi possível criar uma série de dados do mercado de trabalho formal 

homogênea e compatível com a MIP para o setor de construção civil e extrair para os anos de 

2000 e 2005 o número de empregados formalmente em cada setor que compõem a MIP a fim 

de criar os multiplicadores de empregos descritos anteriormente. 

Quadro 4: Tradutor de compatibilização entre a MIP disponibilizada pelo IBGE e a 

CNAE 1.0 e CNAE 2.0 

Setores 
Classificação SCN 

2010 

CNAE 2.0 

4 dígitos 

Tradução CNAE 

1.0 

Agricultura silvicultura exploração 

florestal e Pecuária e pesca 

0191 

0192 

0280 

 

0111-0112 

0113-0114 

0115-0116 

0119-0121 

0122-0131 

0132-0133 

0134-0135 

0139-0141 

0142-0161 

0163-0151 

0152-0153 

0154-0155 

0159-0162 

0170-0280 

0210-0220 

0230-0311 

0312-0321 

0322-0500 

0810-0891 

0892-0893 

0899 

 

 

01.11-2 / 01.12-0 

01.19-8 / 01.13-9 

01.14-7 / 01.15-5 

01.21-0 / 01.22-8 

01.31-7 / 01.34-1 

01.31-7 / 01.39-2 

01.32-5 / 01.33-3 

01.21-0 / 01.61-9 

01.41-4 / 01.42-2 

01.43-0 / 01.46-5 

01.44-9 / 01.45-7 

01.62-7 / 01.70-8 

02.11-9 / 02.12-7 

24.29-5 / 02.13-5 

05.11-8 / 05.12-6 

10.00-6 / 14.10-9 

14.21-4 / 14.22-2 

14.29-0 

 

Extração de petróleo e gás, inclusive 

as atividades de apoio 
0680 

 

0600 

0910 

0990 

 

 

11.10-0 / 11.20-7 

10.00-6 / 13.10-2 

13.21-8 / 13.22-6 

13.23-4 / 13.24-2 

13.29-3 / 14.10-9 

14.21-4 / 14.22-2 

14.29-0 

 

Extração de minério de ferro, 

inclusive beneficiamentos e a 

aglomeração 

0791 0710 13.10-2 
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Outros da indústria extrativa 
0580 

0792 

 

0500-0810 

0891-0892 

0893-0899 

0721-0722 

0723-0724 

0725-0729 

 

 

10.00-6 / 14.10-9 

14.21-4 / 14.22-2 

14.29-0 / 13.21-8 

13.22-6 / 13.23-4 

13.24-2 / 13.25-0 

13.29-3 

 

Alimentos e Bebidas 

1091 

1092 

1093 

1100 

 

1011-1012 

1013-1020 

1051-1052 

1053-1071 

1072-1031 

1032-1033 

1041-1042 

1043-1061 

1062-1063 

1064-1065 

1066-1069 

1081-1082 

1091-1092 

1093-1094 

1095-1096 

1099-1111 

1112-1113 

1121-1122 

 

 

15.11-3 / 15.12-1 

15.13-0 / 15.14-8 

15.41-5 / 15.42-3 

15.43-1 / 15.61-0 

15.62-8 / 15.21-0 

15.22-9 / 15.23-7 

15.95-4 / 15.31-8 

15.32-6 / 15.33-4 

15.51-2 / 15.52-0 

15.53-9 / 15.54-7 

15.55-5 / 15.56-3 

15.59-8 / 15.71-7 

15.72-5 / 15.81-4 

15.82-2 / 15.83-0 

15.84-9 / 15.85-7 

15.89-0 / 15.86-5 

15.91-1 / 15.92-0 

15.93-8 / 15.94-6 

 

Fabricação de produtos do fumo 1200 
1210 

1220 
01.14-7 / 16.00-4 

Fabricação de produtos têxteis 1300 

 

1311-1312 

1313-1314 

1321-1322 

1323-1330 

1340-1351 

1352-1353 

1354-1359 

 

 

17.11-6 / 17.21-3 

17.19-1 / 17.22-1 

17.23-0 / 17.24-8 

17.31-0 / 17.41-8 

17.49-3 / 17.32-9 

17.33-7 / 17.71-0 

17.50-7 / 17.62-0 

17.63-9 / 17.64-7 

17.61-2 / 17.69-8 

 

Confecção de artefatos do vestuário e 

acessórios 
1400 

 

1411-1412 

1413-1414 

1421-1422 

 

 

18.11-2 / 18.12-0 

18.13-9 / 18.21-0 

17.72-8 / 17.79-5 

 

Fabricação de calçados e de artefatos 

de couro 
1500 

 

1510-1521 

1529-1531 

1532-1533 

1539-1540 

 

 

19.10-0 / 19.21-6 

19.29-1 / 19.31-3 

19.32-1 / 19.33-0 

19.39-9 
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Fabricação de produtos da madeira 1600 

 

1610-1621 

1622-1623 

1629 

 

20.10-9 / 20.21-4 

20.22-2 / 20.23-0 

20.29-0 

Fabricação de celulose, papel e 

produtos de papel 
1700 

 

1710-1721 

1722-1731 

1732-1733 

1741-1742 

1749 

 

 

21.10-5 / 21.21-0 

21.22-9 / 21.31-8 

21.32-6 / 21.41-5 

21.42-3 / 22.19-5 

21.49-0 

 

Impressão e reprodução de 

gravações 
1800 

 

1811-1812 

1813-1821 

1822-1830 

 

 

22.21-7 / 22.22-5 

22.29-2 / 22.31-4 

22.32-2 / 22.34-9 

 

Refino de petróleo e coquerias 1991 

 

1910-1921 

1922 

 

 

23.10-8 / 23.21-3 

23.29-9 

 

Fabricação de biocombustíveis 1992 1931-1932 

 

23.40-0 /24.29-5 

 

Fabricação de químicos orgânicos e 

inorgânicos, resinas e elastômeros 
2091 

 

2011-2012 

2013-2014 

2019-2021 

2022-2029 

2031-2032 

2033-2040 

 

 

24.11-2 / 24.12-0 

24.13-9 / 24.14-7 

23.30-2 / 24.19-8 

24.21-0 / 24.22-8 

24.29-5 / 24.31-7 

24.32-5 / 24.33-3 

24.41-4 / 24.42-2 

 

Produtos farmacêuticos 2100 

 

2110-2121 

2122-2123 

 

 

24.51-1 / 24.52-0 

24.53-8 / 23.30-2 

24.54-6 

 

Perfumaria higiene e limpeza 2093 

 

2061-2062 

2063 

 

 

24.71-6 / 24.72-4 

24.73-2 

 

Fabricação de defensivos, 

desinfetantes, tintas e químicos 

diversos 

2092 

 

2051-2052 

2071-2072 

2073-2091 

2092-2093 

2094-2099 

 

 

24.61-9 / 24.62-7 

24.63-5 / 24.69-4 

24.81-3 / 24.82-1 

24.83-0 / 24.91-0 

24.92-9 / 36.99-4 

24.94-5 / 24.93-7 

24.95-3 / 24.99-6 

 

Artigos de borracha e plástico 2200 

 

2211-2212 

2219-2221 

2222-2223 

2229 

 

 

25.11-9 / 25.12-7 

25.19-4 / 25.21-6 

25.22-4 / 25.29-1 

36.99-4 
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Cimento e outros produtos de 

minerais não-metálicos 
2300 

 

2311-2312 

2319-2320 

2330-2341 

2342-2349 

2391-2392 

2399 

 

 

26.12-3 / 26.19-0 

26.20-4 / 26.30-1 

26.42-5 / 26.41-7 

26.49-2 / 26.91-3 

26.92-1 / 26.99-9 

36.99-4 

 

Fabricação de aço e derivados 2491 

 

2411-2412 

2421-2422 

2423-2424 

2431-2439 

 

 

27.13-8 / 27.14-6 

27.23-5 / 27.24-3 

27.25-1 / 27.26-0 

27.31-6 / 27.39-1 

 

Metalurgia de metais não-ferrosos 2492 

 

2441-2442 

2443-2449 

2451-2452 

 

 

27.41-3 / 27.42-1 

27.49-9 / 23.30-2 

27.51-0 /27.52-9 

 

Produtos de metal – exclusive 

máquinas e equipamentos 
2500 

 

2511-2512 

2513-2521 

2522-2531 

2532-2539 

2541-2542 

2543-2550 

2591-2592 

2593-2599 

 

 

28.11-8 / 28.12-6 

28.13-4 / 28.21-5 

28.22-3 / 28.31-2 

28.32-0 / 28.33-9 

28.34-7 / 28.39-8 

28.41-0 / 28.42-8 

28.43-6 / 29.69-6 

29.71-8 / 29.72-6 

28.91-6 / 28.92-4 

28.93-2 / 28.99-1 
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Máquinas e equipamentos e móveis e 

produtos das indústrias diversas 

2600 

2800 

3180 

3300 

 

2610-2621 

2622-2631 

2632-2640 

2651-2652 

2660-2670 

2680-2811 

2812-2813 

2814-2815 

2821-2822 

2823-2824 

2825-2829 

2831-2832 

2833-2840 

2851-2852 

2853-2854 

2861-2862 

2863-2864 

2865-2866 

2869-3101 

3102-3103 

3104-3211 

3212-3220 

3230-3240 

3250-3291 

3292-3299 

3311-3312 

3313-3314 

3315-3316 

3317-3319 

3321-3329 

 

 

28.11-8 / 28.12-6 

28.13-4 / 28.21-5 

28.22-3 / 28.31-2 

28.32-0 / 28.33-9 

28.34-7 / 28.39-8 

28.41-0 / 28.42-8 

28.43-6 / 29.69-6 

29.71-8 / 29.72-6 

28.91-6 / 28.92-4 

28.93-2 / 28.99-1 

32.10-7 / 30.12-0 

30.21-0 / 30.22-8 

32.21-2 / 31.92-5 

32.22-0 / 32.30-1 

33.20-0 / 33.30-8 

33.50-2 / 33.10-3 

33.40-5 / 24.96-1 

29.11-4 / 29.12-2 

29.13-0 / 29.14-9 

29.15-7 / 29.21-1 

29.22-0 / 29.23-8 

29.24-6 / 29.25-4 

29.29-7 / 30.11-2 

30.12-0 / 36.99-4 

29.32-7 / 29.31-9 

29.40-8 / 29.51-3 

29.52-1 / 29.53-0 

29.54-8 / 29.61-0 

29.62-9 / 29.63-7 

29.64-5 / 29.65-3 

29.69-6 / 36.11-0 

36.12-9 / 36.13-7 

36.14-5 / 36.91-9 

36.92-7 / 36.93-5 

36.94-3 / 17.64-7 

18.22-8 / 24.54-6 

36.97-8 / 18.13-9 

20.29-0 / 25.29-1 

26.99-9 / 28.99-1 

31.52-6 / 36.95-1 

36.96-0 / 28.81-9 

28.82-7 / 33.91-0 

33.92-8 / 33.93-6 

33.94-4 / 31.81-0 

31.82-8 / 31.89-5 

29.91-2 / 29.92-0 

29.93-9 / 29.94-7 

29.95-5 / 29.96-3 

72.50-8 / 35.23-8 

35.32-7 / 63.23-1 

35.11-4 / 35.12-2 

63.22-3 / 20.23-0 

28.91-6 / 34.31-2 

28.13-4 / 28.21-5 

28.22-3 / 31.11-9 

31.12-7 / 31.13-5 

31.21-6 / 31.99-2 

36.13-7 
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Eletrodomésticos e material 

eletrônico 
2700 

 

2710-2721 

2722-2731 

2732-2733 

2740-2751 

2759-2790 

 

 

31.11-9 / 31.12-7 

31.13-5 / 31.41-0 

31.42-9 / 31.21-6 

31.22-4 / 31.30-5 

33.40-5 / 31.51-8 

31.52-6 / 29.81-5 

29.89-0 / 29.40-8 

31.91-7 / 31.92-5 

31.99-2 

 

Automóveis camionetas caminhões e 

ônibus 
2991 

 

2910-2920 

2930 

 

 

34.10-0 / 34.20-7 

34.31-2 / 34.32-0 

34.39-8 

 

Peças e acessórios para veículos 

automotores 
2992 

 

2941-2942 

2943-2944 

2945-2949 

2950 

 

 

34.41-0 / 34.42-8 

34.43-6 / 34.44-4 

31.60-7 / 34.49-5 

34.50-9 

 

Outros equipamentos de transporte 3000 

 

3011-3012 

3031-3032 

3041-3042 

3050-3091 

3092-3099 

 

 

 

 

 

35.11-4 / 35.12-2 

35.21-1 / 35.22-0 

35.31-9 / 29.72-6 

35.91-2 / 35.92-0 

36.99-4 / 35.99-8 

 

Produção e distribuição de 

eletricidade gás água esgoto e 

limpeza urbana 

3500 

3680 

 

3511-3512 

3513-3514 

3520-3530 

3600-3701 

3702-3811 

3812-3821 

3822-3831 

3832-3839 

3900 

 

 

40.11-8 / 40.12-6 

40.13-4 / 40.14-2 

40.20-7 / 40.30-4 

41.00-9 / 52.69-8 

90.00-0 / 45.50-0 

23.30-2 / 37.10-9 

37.20-6 

 

Construção civil 4180 

 

4110-4120 

4211-4212 

4213-4221 

4222-4223 

4291-4292 

4299-4311 

4312-4313 

4319-4321 

4322-4329 

4330-4391 

4399 

 

 

70.10-6 / 45.21-7 

45.22-5 / 45.23-3 

45.31-4 / 45.33-0 

45.29-2 / 45.25-0 

45.11-0 / 45.60-8 

45.12-8 / 45.13-6 

45.41-1 / 45.42-0 

45.43-8 / 45.49-7 

45.50-0 
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Comércio 
4500 

4580 

 

4511-4512 

4520-4530 

4541-4542 

4543-4611 

4612-4613 

4614-4615 

4616-4617 

4618-4619 

4621-4622 

4623-4631 

4632-4633 

4634-4635 

4636-4637 

4639-4641 

4642-4643 

4644-4645 

4646-4647 

4649-4651 

4652-4661 

4662-4663 

4664-4665 

4669-4671 

4672-4673 

4674-4679 

4681-4682 

4683-4684 

4685-4686 

4687-4689 

4691-4692 

4693-4711 

4712-4713 

4721-4722 

4723-4724 

4729-4731 

4732-4741 

4742-4743 

4744-4751 

4752-4753 

4754-4755 

4756-4757 

4759-4761 

4762-4763 

4771-4772 

4773-4774 

4781-4782 

4783-4784 

4785-4789 

4790 

 

 

 

 

50.10-5 / 51.18-7 

50.20-2 / 50.30-0 

50.41-5 / 50.42-3 

51.11-0 / 51.12-8 

51.13-6 / 51.14-4 

51.15-2 / 51.16-0 

51.17-9 / 51.19-5 

51.21-7 / 51.22-5 

51.32-2 / 51.39-0 

51.31-4 / 51.33-0 

51.34-9 / 51.35-7 

51.36-5 / 51.37-3 

51.41-1 / 51.42-0 

51.43-8 / 51.45-4 

51.46-2 / 51.47-0 

51.44-6 / 51.49-7 

51.92-6 / 51.65-9 

51.61-6 / 51.69-1 

51.64-0 / 51.53-5 

51.51-9 / 51.54-3 

51.59-4 / 51.55-1 

51.52-7 / 51.91-8 

52.11-6 / 52.12-4 

52.13-2 / 52.15-9 

52.21-3 / 52.22-1 

52.23-0 / 52.29-9 

52.24-8 / 52.14-0 

50.50-4 / 52.44-2 

52.45-0 / 52.42-6 

52.43-4 / 52.31-0 

52.49-3 / 52.46-9 

52.41-8 / 52.32-9 

52.33-7 / 52.47-7 

52.50-7 / 52.62-0 
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Transporte armazenagem e correio 

4900 

5000 

5100 

5280 

 

4911-4912 

4921-4922 

4923-4924 

4929-4930 

4940-4950 

5011-5012 

5021-5022 

5030-5091 

5099-5111 

5112-5120 

5130-5211 

5212-5221 

5222-5223 

5229-5231 

5232-5239 

5240-5250 

5310-5320 

 

 

60.10-0 / 60.21-6 

60.22-4 / 60.29-1 

60.23-2 / 60.24-0 

60.25-9 / 60.26-7 

60.27-5 / 60.28-3 

60.30-5 / 61.11-5 

61.12-3 / 61.22-0 

61.21-2 / 63.22-3 

61.23-9 / 62.10-3 

62.20-0 / 62.30-8 

63.12-6 / 63.11-8 

63.21-5 / 50.20-2 

63.40-1 / 63.22-3 

63.23-1 / 64.11-4 

64.12-2 

 

Serviços de alojamento e 

alimentação 

5500 

5600 

 

5510-5590 

5611-5612 

5620 

 

 

55.13-1 / 55.19-0 

55.21-2 / 55.22-0 

55.29-8 / 55.23-9 

55.24-7 

 

Serviços de informação 

5800 

5980 

6100 

6280 

 

5811-5812 

5813-5819 

5821-5822 

5823-5829 

5911-5912 

5913-5914 

5920-6010 

6021-6022 

6110-6120 

6130-6141 

6142-6143 

6190-6201 

6202-6203 

6204-6209 

6311-6319 

6391-6399 

 

 

22.15-2 / 65.93-5 

72.40-0 / 22.16-0 

22.19-5 / 22.16-0 

22.17-9 / 22.18-7 

92.11-8 / 92.12-6 

92.13-4 / 22.14-4 

92.21-5 / 64.20-3 

92.22-3 / 72.29-0 

72.21-4 / 72.10-9 

72.90-7 / 72.30-3 

92.40-1 / 74.99-3 
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Intermediação financeira seguros e 

previdência complementar e serviços 

relacionados 

6480 

 

6410-6421 

6422-6423 

6424-6431 

6432-6433 

6434-6435 

6436-6437 

6438-6440 

6450-6461 

6462-6463 

6470-6491 

6492-6493 

6499-6511 

6512-6520 

6530-6541 

6542-6550 

6611-6612 

6613-6619 

6621-6622 

6629-6630 

 

 

65.10-2 / 65.21-8 

65.22-6 / 65.23-4 

65.24-2 / 65.31-5 

65.32-3 / 65.33-1 

65.51-0 / 65.34-0 

65.35-8 / 65.59-5 

65.40-4 / 65.92-7 

65.99-4 / 74.14-4 

65.91-9 / 66.11-7 

66.12-5 / 66.13-3 

66.21-4 / 66.22-2 

66.30-3 / 67.11-3 

67.12-1 / 67.19-9 

67.20-2 

 

Atividades imobiliárias e aluguéis 6800 

 

6810-6821 

6822 

 

 

70.10-6 / 70.20-3 

70.31-9 / 70.32-7 
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Serviços prestados às empresas e às 

famílias e serviços de manutenção 

6980 

7180 

7380 

7700 

7880 

8000 

9080 

9480 

9700 

 

6911-6912 

6920-7010 

7020-7111 

7112-7119 

7120-7210 

7220-7311 

7312-7319 

7320-7410 

7420-7490 

7500-7711 

7719-7721 

7722-7723 

7729-7731 

7732-7733 

7739-7740 

7810-7820 

7830-7911 

7912-7990 

8111-8112 

8121-8122 

8129-8130 

8211-8219 

8220-8230 

8291-8292 

8299-8011 

8012-8020 

8030-9001 

9002-9003 

9101-9102 

9103-9200 

9311-9312 

9313-9319 

9321-9329 

9411-9412 

9420-9430 

9491-9492 

9493-9499 

9511-8512 

9521-9529 

9601-9602 

9603-9609 

9700 

 

 

74.11-0 / 74.12-8 

74.15-2 / 74.16-0 

74.20-9 / 74.99-3 

74.30-6 / 73.10-5 

73.20-2 / 74.40-3 

74.13-6 / 74.91-8 

92.40-1 / 72.40-0 

85.20-0 / 71.10-2 

71.21-8 / 71.22-6 

71.23-4 / 71.40-4 

71.39-0 / 71.31-5 

71.32-3 / 71.33-1 

65.93-5 / 74.50-0 

63.22-3 / 63.30-4 

92.32-0 / 70.32-7 

74.70-5 / 70.40-8 

01.61-9 / 74.92-6 

64.20-3 / 65.99-4 

92.62-2 / 74.60-8 

92.31-2 / 92.39-8 

92.51-7 / 92.52-5 

92.53-3 / 92.61-4 

01.62-7 / 91.11-1 

91.12-0 / 91.20-0 

91.99-5 / 91.91-0 

91.92-8 / 72.50-8 

80.14-4 / 52.71-0 

52.72-8 / 52.79-5 

93.01-7 / 93.02-5 

93.03-3 / 93.04-1 

93.09-2 / 95.00-1 

 

Administração pública, defesa e 

seguridade social 
8400 

 

8411-8412 

8413-8421 

8422-8423 

8424-8425 

8430 

 

 

75.11-6 / 75.14-0 

75.12-4 / 75.13-2 

75.21-3 / 75.22-1 

75.23-0 / 75.24-8 

75.25-6 / 75.30-2 
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Educação pública 8591 

 

8511-8512 

8513-8520 

8531-8532 

8533-8541 

8542-8550 

8591-8592 

8593-8599 

 

 

80.13-6 / 80.14-4 

80.15-2 / 80.20-9 

80.31-4 / 80.32-2 

80.33-0 / 80.96-9 

80.97-7 / 74.16-0 

92.61-4 / 80.99-3 

 

Educação privada 8592 

 

8511-8512 

8513-8520 

8531-8532 

8533-8541 

8542-8550 

8591-8592 

8593-8599 

 

 

80.13-6 / 80.14-4 

80.15-2 / 80.20-9 

80.31-4 / 80.32-2 

80.33-0 / 80.96-9 

80.97-7 / 74.16-0 

92.61-4 / 80.99-3 

 

Saúde pública 8691 

 

8610-8621 

8622-8630 

8640-8650 

8660-8690 

8711-8712 

8720-8730 

 

 

85.11-1 / 85.12-0 

85.16-2 / 85.13-8 

85.14-6 / 85.15-4 

85.16-2 / 85.31-6 

85.31-6 / 85.32-4 

 

Saúde privada 8692 

 

8692-8621 

8622-8630 

8640-8650 

8660-8690 

8711-8712 

8720-8730 

8800 

 

 

85.12-0 / 85.16-2 

85.13-8 / 85.14-6 

85.15-4 / 85.16-2 

85.31-6 /85.31-6 

85.32-4 

 

Fonte: Passoni (2019), IBGE (2016) e IBGE (2016). Elaboração Própria. 
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ANEXO B 

Quadro 5: Correspondência do SCN 2010 (51 setores) para os setores da MIP 

disponibilizada por Passoni (2019) – (42 setores) 

Código dos 51 setores SCN 2010 

 

Descrição dos 51 setores de acordo 

com SCN 2010 

Descrição dos 42 setores 

presentes na MIP 

disponibilizada por Passoni 

(2019) 

SCN 01 
Agricultura, silvicultura, exploração 

florestal 

Agricultura silvicultura 

exploração florestal e Pecuária 

e pesca 

 

SCN 02 Pecuária e pesca 

Agricultura silvicultura 

exploração florestal e Pecuária 

e pesca 

 

SCN 03 Petróleo e gás natural 

Extração de petróleo e gás, 

inclusive as atividades de 

apoio 

 

SCN 04 Minério de ferro 

Extração de minério de ferro, 

inclusive beneficiamentos e a 

aglomeração 

 

SCN 05 Outros da indústria extrativa 
Outros da indústria extrativa 

 

SCN 06 Alimentos e Bebidas 
Alimentos e Bebidas 

 

SCN 07 Produtos do fumo 

Fabricação de produtos do 

fumo 

 

SCN 08 Têxteis 
Fabricação de produtos têxteis 

 

SCN 09 Artigos do vestuário e acessórios 

Confecção de artefatos do 

vestuário e acessórios 

 

SCN 10 Artefatos de couro e calçados 

Fabricação de calçados e de 

artefatos de couro 

 

SCN 11 
Produtos de madeira – exclusive 

móveis 

Fabricação de produtos da 

madeira 

 

SCN 12 Celulose e produtos de papel 

Fabricação de celulose, papel 

e produtos de papel 

 

SCN 13 Jornais, revistas, discos 

Impressão e reprodução de 

gravações 

 

SCN 14 Refino de petróleo e coque 
Refino de petróleo e coquerias 

 

SCN 15 Álcool 

Fabricação de 

biocombustíveis 
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SCN 16 Produtos químicos 

Fabricação de químicos 

orgânicos e inorgânicos, 

resinas e elastômeros 

 

SCN 17 Fabricação de resina e elastômeros 

Fabricação de químicos 

orgânicos e inorgânicos, 

resinas e elastômeros 

 

SCN 18 Produtos farmacêuticos 
Produtos farmacêuticos 

 

SCN 19 Defensivos agrícolas 

Fabricação de defensivos, 

desinfetantes, tintas e 

químicos diversos 

 

SCN 20 Perfumaria, higiene e limpeza 
Perfumaria higiene e limpeza 

 

SCN 21 Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 

Fabricação de defensivos, 

desinfetantes, tintas e 

químicos diversos 

 

SCN 22 
Produtos e preparados químicos 

diversos 

Fabricação de defensivos, 

desinfetantes, tintas e 

químicos diversos 

 

SCN 23 Artigos de borracha e plástico Artigos de borracha e plástico 

SCN 24 
Cimento e outros produtos de 

minerais não-metálicos 

Cimento e outros produtos de 

minerais não-metálicos 

SCN 25 Fabricação de aço e derivados Fabricação de aço e derivados 

SCN 26 Metalurgia de metais não-ferrosos 
Metalurgia de metais não-

ferrosos 

SCN 27 
Produtos de metal – exclusive 

máquinas e equipamentos 

Produtos de metal – exclusive 

máquinas e equipamentos 

SCN 28 
Máquinas e equipamentos inclusive 

manutenção e reparação 

Máquinas e equipamentos e 

móveis e produtos das 

indústrias diversas 

SCN 29 Eletrodomésticos e material elétrico 
Eletrodomésticos e material 

eletrônico 

SCN 30 
Máquinas para escritório aparelhos e 

e material eletrônico 

Máquinas e equipamentos e 

móveis e produtos das 

indústrias diversas 

 

SCN 31 
Automóveis camionetas caminhões 

e ônibus 

Automóveis camionetas 

caminhões e ônibus 

SCN 32 
Peças e acessórios para veículos 

automotores 

Peças e acessórios para 

veículos automotores 

SCN 33 Outros equipamentos de transporte 
Outros equipamentos de 

transporte 

SCN 34 
Móveis e produtos das indústrias 

diversas 

Máquinas e equipamentos e 

móveis e produtos das 

indústrias diversas 
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SCN 35 
Eletricidade e gás, água, esgoto e 

limpeza urbana 

Produção e distribuição de 

eletricidade gás água esgoto e 

limpeza urbana 

SCN 36 Construção Construção civil 

SCN 37 Comércio Comércio 

SCN 38 Transporte, armazenagem e correio 
Transporte armazenagem e 

correio 

SCN 39 Serviços de informação 
Serviços de informação 

 

SCN 40 Intermediação financeira e seguros 

Intermediação financeira 

seguros e previdência 

complementar e serviços 

relacionados 

SCN 41 Serviços imobiliários e aluguel 
Atividades imobiliárias e 

aluguéis 

SCN 42 Serviços de manutenção e reparação 

Serviços prestados às 

empresas e às famílias e 

serviços de manutenção 

SCN 43 
Serviços de alojamento e 

alimentação 

Serviços de alojamento e 

alimentação 

 

SCN 44 Serviços prestados às empresas 

Serviços prestados às 

empresas e às famílias e 

serviços de manutenção 

 

SCN 45 Educação mercantil 
Educação privada 

 

SCN 46 Saúde mercantil 
Saúde privada 

 

SCN 47 
Serviços prestados às famílias e 

associativos 

Serviços prestados às 

empresas e às famílias e 

serviços de manutenção 

 

SCN 48 Serviços domésticos 

Serviços prestados às 

empresas e às famílias e 

serviços de manutenção 

 

SCN 49 Educação pública 
Educação pública 

 

SCN 50 Saúde pública 
Saúde pública 

 

SCN 51 
Administração pública e seguridade 

social 

Administração pública, defesa 

e seguridade social 

 

Fonte: Retirado e adaptado de Passoni (2019). 
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ANEXO C 

Quadro 6: Equivalência entre o ensino fundamental de 8 anos e o de 9 anos  

8 anos de duração 9 anos de duração 

- 1° ano 

1ª série 2° ano 

2ª série 3° ano 

3ª série 4° ano 

4ª série 5° ano 

5ª série 6° ano 

6ª série 7° ano 

7ª série 8° ano 

8ª série 9° ano 

Fonte: Retirado e adaptado de Brasil (2009). 


