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Indicadores do Nível de Atividade e Emprego continuam em queda na Indústria 
da Construção de Alagoas e do Nordeste no 4º Trimestre de 2014
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Os dados das Sondagens da Indústria da Construção de Ala-
goas e Nordeste, para o quarto trimestre de 2014, realizadas 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), registraram 
que houve considerável retração no nível de atividade usual 
e de utilização da capacidade operacional do setor tanto 
em nível de Alagoas como para o Nordeste, como pode ser 
observado no gráfico nº 1, na medida em que estes indica-
dores situaram-se, para os três meses do último trimestre, 
abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o que significa que-
da na atividade.
A perda de dinamismo do setora em Alagoas e no Nordeste 
observada mensalmente no último trimestre de 2014 tam-
bém se refletiu no nível de emprego, como pode ser cons-
tatado no gráfico nº 2. Ou seja, o indicador de evolução do 
número de empregados no 4º trimestre, quando comparado 
ao mês anterior, situou-se, em média, em 43,3 para o caso de 
Alagoas e 42,2 para o Nordeste, ambos abaixo dos 50 pontos 
indicando retração no nível de emprego no trimestre. É im-
portante destacar que os níveis de evolução do número de 
empregados no quarto trimestre, tanto para Alagoas como 

para o Nordeste, ficaram abaixo dos registrados no terceiro 
trimestre: 44,50 e 46,93, respectivamente. Isto pode estar 
sinalizando uma tendência de aprofundamento da retração 
do Setor da Construção Civil, o que é perfeitamente compa-
tível com a forte desaceleração esperada para a economia 
brasileira em 2014 com taxa de crescimento próxima a zero. 
Não obstante a acentuada retração de atividade e emprego, 
captadas pelos indicadores apresentados nos gráficos  nº 
1 e nº 2, o nível de Utilização da Capacidade de Operação 
(UCO) apresentou uma queda menos pronunciada de 2% 
para o caso do Nordeste e de 1% para Alagoas, mesmo com 
este último registrando um aumento em novembro, confor-
me gráfico nº 3. Na comparação do quarto com o terceiro 
trimestre de 2014 a queda do UCO na média do trimestre 
foi mais acentuada no Nordeste do que em Alagoas: -6,2% 
no primeiro contra -0.8% no segundo. Todavia, assim como 
para indicador evolução do número de empregados, o UCO 
também apresentou retração em relação ao trimestre an-
terior, o que reforça a hipótese da tendência levantada no 
parágrafo anterior.

Retração no nível de atividade.
DADOS

2

01
Indicadores do nível de atividade usual e de utilização da capacidade de operação da 
Indústria da Construção  de  Alagoas e Nordeste - Outubro à Dezembro de 2014 - CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA

SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS



02
Indicadores do nível de atividade e emprego em relação ao mês anterior da Indústria 
da Construção Civil de  Alagoas e Nordeste - Outubro à Dezembro de 2014 - Sondagem 
da CNI - Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA  

3 SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS

03
Nível de Utilizaçao da Capacidade Operação - UCO (%) da Indústria da Construção de 
Alagoas e Nordeste - Outubro à Dezembro de 2014 - Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA



4 SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS

As expectativas para os próximos seis meses dos empresá-
rios alagoanos e nordestinos da Indústria da Construção, no 
que se refere aos níveis de atividade e de empregos, apre-
sentaram comportamentos semelhantes em relação ao pri-
meiro indicador e  divergente no tocante ao segundo, como 
pode ser visto no gráfico nº 4. Assim, do ponto de vista do ní-
vel de atividade, houve uma reversão das expectativas dos 
empresários alagoanos passando de expansão em outubro 
(54,7) para retração em dezembro (49,5), assim como dos 

nordestinos do setor no mesmo período: de 50,3 para 49,0, 
respectivamente,  apesar de ambas estarem muito próxima 
aos 50 pontos que separam a expansão da retração. A diver-
gência entre as expectativas dos empresários locais em re-
lação aos da região ocorre no tocante ao nível de empregos, 
ou seja, os primeiros mantem-se no terreno da expansão, 
média mensal no trimestre de 54,2, enquanto que para os 
empresários em nível regional as expectativas são de retra-
ção, com média mensal de 48,1.

Número de empregados.

EXPECTATIVAS
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De uma maneira geral, assim como para os três primei-
ros trimestres do ano, a indústria da construção civil 
continuou sendo afetada negativamente pela desace-
leração do nível de atividade econômica, uma vez que 
no primeiro segmestre a economia brasileira apresentou  
sintomas típicos de um quadro recessivo, com dois tri-
mestres consecutivos de resultados negativos em ter-
mos de crescimento e no terceiro e quarto trimestres 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 negativos para a indústria da construção.  
Por fim, os dados das expectativas dos empresários da 

indústria da construção de Alagoas e do Nordeste quan-
to às compras de insumos e matérias-primas e em re-
lação aos novos empreendimentos e serviços para os 
próximos seis meses apresentam uma clara divergência 
de perspectiva para os dois indicadores, como pode ser 
visto no gráfico nº 5. Ou seja, enquanto os empresários 
locais apostam na expansão os em nível regional man-
tém-se pessimista esperando retração.  Uma possível 
explicação para estas expectativas mais favoráveis dos 
empresários alagoanos pode ser o fato de Maceió está 
em oitavo lugar dentre as cem melhores cidades do Bra-
sil para se investir em imóveis, segundo reportagem da 
Gazeta de Alagoas de 22 de fevereiro de 2015.
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Insumos e matérias-primas.
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No mês de dezembro de 2014, ver gráfico nº 6, a eleva-
da carga tributária é apontada por 59,4% empresários 
alagoanos e 53,0% dos nordestinos como o maior pro-
blema enfrentado pela Indústria da Construção. As ta-
xas de juros são o segundo maior problema enfrentado 
pelas empresas alagoanas do setor com 50,0% das res-
postas, enquanto a falta de demanda com 37,6% ocupa 
esta posição no caso das empresas nordestinas. Por sua 

vez, o alto custo da mão de obra, a falta de trabalha-
dor qualificado e de capital de giro tem um peso maior 
como problemas na opinião dos empresários nordes-
tino. No caso de Alagoas são apontados: alto custo da 
matéria-prima, inadimplência dos clientes e competi-
ção acirrada no mercado. Por fim, as condições climáti-
cas é apontada como problema tanto por empresários 
alagoanos como nordestinos.

Apontados pela Indústria da Construção

PROBLEMAS
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