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Cadeia Produtiva da Construção

Fonte: Ex Ante Consultoria Econômica.

• Em 2018, os investimentos em construção atingiram R$ 599,1 
bilhões, correspondendo, pelas estimativas, a 55,4% da 
formação bruta de capital fixo (66% em 2017) e a 8,8% do PIB 
do país. 

• Desse valor, cerca de R$ 323,5 bilhões corresponderam a obras 
realizadas pelas construtoras (54% do total) e R$ 275,6 bilhões 
a obras realizadas por trabalhadores por conta própria e 
reformas (46%).

• Frente ao valor investido em 2017, houve uma queda real de 
12,4%, marcando o quarto declínio anual consecutivo. Com 
isso, a redução acumulada dos investimentos em construção
já chega a 29,8% desde 2014, ano de maior patamar (com base 
na séria ajustada pela inflação). 



Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Investimentos em construção, em milhões de reais correntes, e participação no 

produto interno bruto (PIB) brasileiro



Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Investimentos em construção, em milhões de reais, a preços constantes de 2017, e 

taxa de variação em relação ao ano anterior (em %)



Cadeia Produtiva da Construção

Fonte: Ex Ante Consultoria Econômica.

• Em 2018, o PIB da cadeia produtiva da construção alcançou 
R$ 427 bilhões. Desse valor, cerca de R$ 260 bilhões, ou 60,9%,
foram gerados no setor da construção, considerando tanto o 
valor adicionado das construtoras quanto a geração de renda 
associada às obras de autogestão, autoconstrução e reformas.

• Na passagem de 2017 para 2018, estima-se que o PIB da cadeia 
tenha declinado 4,3%, em termos reais, acumulando uma 
queda de 27,8% desde 2013, ano recorde do PIB. 

• O pessoal ocupado na cadeia voltou a declinar em 2018 (-1,7%) 
em relação ao ano anterior, com 10,233 milhões de pessoas 
empregadas, com o fechamento de 1,957 milhões de postos 
desde 2014.



*Valores inflacionados separadamente para cada elo da cadeia produtiva.  Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Evolução do PIB da cadeia produtiva da construção, em milhões de reais a preços* 

de 2017, e taxa de variação em relação ao ano anterior (em %)



Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Variação anual do PIB da cadeia produtiva da construção e dos seus elos, 

2017-2018 (em %)



Fonte: IBGE e Ministério do Trabalho. Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Distribuição do produto interno bruto (PIB) da construção entre segmentos da 

construção (em %)



(e) Estimativas feitas com base na evolução de emprego, produção, salários e preços dos setores, conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e 

Ministério do Trabalho. *Receita bruta.  

Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Faturamento, renda e ocupação na cadeia produtiva da construção e 

composição percentual - Brasil, 2018e

Indústria Construção Comércio Serviços

Valor adicionado, PIB (R$ milhões) 15,0% 60,9% 10,2% 13,9% 100,0%

Folha de pagamentos (R$ milhões) 13,6% 66,4% 9,1% 10,9% 100,0%

Ocupação (pessoas) 6,1% 72,6% 8,4% 13,0% 100,0%

Faturamento*  (R$ milhões) 20,7% 53,0% 16,9% 9,4% 100,0%

Elos da cadeia produtiva
Total da cadeia

Indústria Construção Comércio Serviços

Valor adicionado, PIB (R$ milhões) 64.121,4                  259.943,5                43.577,9                  59.318,6                  426.961,4                

Folha de pagamentos (R$ milhões) 40.608,5                  197.621,3                26.991,7                  32.421,1                  297.642,7                

Ocupação (pessoas) 619.413                   7.424.243                856.542                   1.332.614                10.232.811              

Faturamento*  (R$ milhões) 233.661,7                599.112,0                191.066,9                106.705,9                1.130.546,7             

Elos da cadeia produtiva
Total da cadeia



Elaboração: Ex Ante Consultoria Econômica.

Evolução do pessoal ocupado na cadeia produtiva da construção, em milhões de 

pessoas, e taxa de variação em relação ao ano anterior (em %)
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