
Tabela 1.1 - Variáveis selecionadas das empresas de construção, segundo as divisões, os 

grupos e as classes de atividades - Brasil - 2017-2018  

 

Tabela 1.2 - Variáveis selecionadas das empresas de construção, segundo as Grandes 

Regiões e as Unidades da Federação da sede da empresa - Brasil - 2017-2018  

 

Tabela 2.1 - Dados gerais das empresas de construção, segundo as divisões, os grupos e as 

classes de atividades - Brasil - 2018  

 

Tabela 2.2 - Dados gerais das empresas de construção com 5 ou mais pessoas ocupadas, 

segundo as divisões, os grupos de atividades e as faixas de pessoal ocupado - Brasil - 2018  

 

Tabela 2.3 - Dados gerais das empresas de construção, segundo as Grandes Regiões e as 

Unidades da Federação da sede da empresa - 2018  

 

Tabela 3 - Emprego e salário das empresas de construção, segundo as divisões, os grupos e 

as classes de atividades - Brasil - 2018  

 

Tabela 4 - Gastos de pessoal das empresas de construção, segundo as divisões, os grupos e 

as classes de atividades - Brasil - 2018  

 

Tabela 5 - Estrutura das receitas das empresas de construção, segundo as divisões, os 

grupos e as classes de atividades - Brasil - 2018  

 

Tabela 6 - Estrutura dos custos e despesas das empresas de construção, segundo as 

divisões, os grupos e as classes de atividades - Brasil - 2018  

 

Tabela 7 - Estrutura do valor bruto da produção das empresas de construção, segundo as 

divisões, os grupos e as classes de atividades - Brasil - 2018  

 

Tabela 8 - Estrutura dos investimentos das empresas de construção, segundo as divisões, 

os grupos e as classes de atividades - Brasil - 2018  

 

Tabela 9 - Consumo total e dos principais tipos de materiais de construção, segundo as 

divisões, os grupos e as classes de atividades - Brasil - 2018  

 

Tabela 10 - Valor das incorporações, obras e/ou serviços da construção das empresas de 

construção com 30 ou mais pessoas ocupadas, segundo as classes de atividades e a 

descrição de produtos da construção - Brasil - 2018  

 

Tabela 11 - Pessoal ocupado, salários, retiradas e outras remunerações, custos e valor das 

incorporações, obras e/ou serviços da construção, segundo as Grandes Regiões e as 

Unidades da Federação de atuação das empresas com 5 ou mais pessoas ocupadas - Brasil - 

2018 

file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab0101.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab0102.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab0201.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab0202.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab0203.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab03.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab04.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab05.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab06.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab07.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab08.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab09.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab10.xls
file:///D:/tabelas/cnae20/2013/tab11.xls

