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Indicadores do Nível de Atividade e Emprego continuam em queda na Indústria 
da Construção de Alagoas e do Nordeste no 3º Trimestre de 2014
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Assim como para o segundo trimestre, os dados das 
Sondagens da Indústria da Construção de Alagoas e do 
Nordeste, realizadas no terceiro trimestre de 2014 pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontam 
que houve retração no nível de atividade em relação 
ao usual, neste período, com exceção de julho no Nor-
deste, conforme gráficos nº 1, uma vez que este indi-
cador situa-se em média abaixo da linha divisória dos 
50 pontos, o que significa queda na atividade. A menor 
atividade em relação ao mês anterior, ver gráfico nº 2, 
também se reflete sobre o número de empregados. Ou 
seja, o indicador de evolução do número de emprega-

dos no 3º trimestre, quando comparado ao mês anterior, 
situou-se, em média, em 44,50 para o caso de Alagoas e 
46,93 pontos para o Nordeste, registrando na indústria 
da construção do estado um desempenho inferior ao 
da região, acentuando a tendência de queda dada pela 
pontuação do indicando abaixo dos 50 pontos. Apesar 
da queda dos indicadores de atividade e emprego, a 
Utilização da Capacidade de Operação (UCO) manteve-
se praticamente estável no Nordeste e aumentou gra-
dualmente em Alagoas, como pode ser observado no 
gráfico nº3, apresentando um nível médio de utilização 
acima da região: 73,6% contra 69,3%.

Retração no nível de atividade.
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As expectativas para os próximos seis meses dos empre-
sários alagoanos e nordestinos da Indústria da Constru-
ção, no que se refere ao nível de atividade, apresentaram 
queda significativa no mês de setembro de 2014 rever-
tendo a tendência de expansão dos meses anteriores 
para contração, na medida que o indicador ficou abaixo 
de 50 pontos. No que tange ao número de empregados, 
tanto para o estado como para região, as expectativas 
dos empresários continuam indicando expansão, todavia 
em um nível abaixo do observado no segundo trimes-
tre. Ou seja, em Alagoas, as expectativas médias para os 
próximos seis meses  quanto ao nível de emprego passa-
ram de 57,4 no segundo trimestre para 55,9 no terceiro, 
ou queda de 2,6%. No caso do Nordeste, todavia, hou-

ve aumento das expectativas médias do segundo para 
o terceiro trimestre, no tocante ao nível de emprego, da 
ordem de 2,2%. De uma maneira geral, assim como para 
os dois primeiros trimestres do ano, a indústria da cons-
trução civil continuou sendo afetada negativamente pela 
desaceleração do nível de atividade econômica, uma vez 
que no primeiro segmestre a economia brasileira apre-
sentou  sintomas típicos de um quadro recessivo, com 
dois trimestres consecutivos de resultados negativos 
em termos de crescimento.   Ademais, o acirramento do 
processo sucessório também contribuiu para aumentar a 
incerteza quanto ao futuro da economia brasileira, tanto 
para as empresas como para as famílias, com reflexos ne-
gativos para a indústria da construção.

Número de empregados.

EXPECTATIVAS
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No que tange as expectativas quanto às compras de in-
sumos e matérias-primas e em relação aos novos em-
preendimentos e serviços para os próximos seis meses, 
os empresários da indústria da construção de Alagoas 
e do Nordeste continuam apostando em expansão na 

margem, como pode ser visto no gráfico nº 5, sendo 
que as expectativas médias estão mais otimistas em 
Alagoas em relação do Nordeste no caso do indicador 
de novos empreendimentos e serviços, ou seja, 59,8 e 
55,5 respectivamente. 
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Insumos e matérias-primas.

EXPECTATIVAS
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  No mês de setembro de 2014, a elevada carga tribu-
tária, ver gráfico nº 6, é apontada por 50% empresários 
nordestinos como o maior problema enfrentado pela 
Indústria da Construção, enquanto que as taxas de ju-
ros elevadas obtém o maior percentual das empresas 
alagoanas quanto ao principal problema. Por sua vez, o 
alto custo da mão-de-obra, a falta de trabalhador qua-

lificado e de capital de giro tem um peso maior como 
problemas na opinião dos empresários nordestino. No 
caso de Alagoas são apontados:  alto custo da matéria
-prima, inadimplência dos clientes, competição acirra-
da no mercado, condições climáticas. Por fim, a insufi-
ciência de demanda é apontada como problema tanto 
por empresários alagoanos como nordestinos.

Apontados pela Indústria da Construção

PROBLEMAS
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