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1

Introdução

A construção civil apresenta grande volatilidade, sendo importante termômetro para
economia de uma região. Diante da crise polı́tica e econômica brasileira, a partir do
ano de 2013, percebe-se grande baixa na demanda por mão de obra no setor da construção [4]. Índices são produzidos para medir o desempenho desse mercado. Dentre
os principais ı́ndices da construção civil pode-se citar o Índice Nacional do Custo da
Construção (INCC), Índice de Confiança da Construção (ICST), ambos produzidos pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), e a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC),
produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE). O INCC, divulgado
primeiramente em 1950, é responsável por avaliar o custo da construção, sendo coletado
em sete capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brası́lia, e divulgado mensalmente [1]. O ICST é uma sondagem realizada no setor
da construção com a finalidade de monitorar e antecipar as tendências desse mercado,
sendo publicado mensalmente desde Julho de 2010, e a coleta de dados é feita através
de 13 perguntas, direcionadas a empresários da área, a fim de avaliar qualitativamente o
mercado da construção civil [2]. O PAIC é uma pesquisa divulgada anualmente com o
objetivo de mostrar caracterı́sticas estruturais do setor da construção, sendo a principal
fonte estatı́stica do setor [3]. Utilizando esses três ı́ndices, esse trabalho tem como objetivo analisar o mercado da construção civil utilizando conceitos de Ciência de Dados,
Estatı́stica e Álgebra Linear.
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Metodologia e Resultados

Foram coletado os relatórios de INCC e ICST nos anos de 2012 a 2016, disponibilizados
no site da FGV em formato PDF, e as planilhas da PAIC, no mesmo perı́odo, disponibilizados no site do IBGE, em formato XLSX. Ao todo foram coletados 120 relatórios, com
uma média de três páginas cada, e 160 planilhas. Para realizar a análise desse grande
volume de dados foi utilizado a linguagem Python, recorrente entre cientistas de dados
pela sua versatilidade. Foram utilizados as seguintes bibliotecas em Python: PyPDF2,
Tabula.py, Pandas, Glob e Slate para abertura, limpeza e mineração dos dados; Numpy,
Pandas, Matplotlib e Seaborn para análise dos dados e visualização dos resultados. Além
disso, foi utilizado a biblioteca scikit-learn, de aprendizado de máquina, para realizar a
regressão linear de alguns dados.
Com a visualização dos dados foi possı́vel perceber que as variáveis de gastos com
FGTS, salário e outras remunerações, pessoal ocupado - ambos referente somente ao setor
da Indústria da Construção - e o valor das obras, incorporações e outros serviços, quando
combinados dois a dois geravam um modelo linear. Dessa forma, foi possı́vel descrever
um modelo de regressão linear para cada par, com os valores do R2 variando entre 0,945 e
0,997. Também foi possı́vel visualizar a queda do desempenho do setor da Construção entre
os anos de 2013 a 2016, em todas as regiões brasileiras, através da análise da quantidade
de pessoal ocupado em cada ano, da taxa de variação do INCC e do ı́ndice de sondagem
ICST.
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