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NÍVEL DE ATIVIDADE
A partir de junho, o Indicador Nível de Atividade em relação ao Usual das
Indústrias da Construção de Alagoas e Nordeste começa a se recuperar do
impacto da Covid-19, com mais intensidade no caso alagoano.

Na média do trimestre, conforme o gráfico nº 1,a
industria da construção de Alagoas apresentou
crescimento no indicador nível de atividade em
relação ao usual de 23,8%quando comparado ao
igual período do ano anterior, passando da média

pronunciado, o Nordeste ainda continua bem
abaixo dos 50 pontos, com 34,8, que indica
retração, enquanto Alagoas com 47,3 está bem
próximo da recuperação do impacto provocado
pela Covid19. No tocante ao UCO (%) médio, em

DADOS
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GRÁFICO Nº 1 - INDICADOR DO NÍVEL DE ATIVIDADE USUAL E EM RELAÇÃO AO MÊS
ANTERIOR, E DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS E NORDESTE - JULHO A SETEMBRO DE 2020 - CNI -
ELABORAÇÃO NÚCLEO DE PESQUISA IEL/FIEA

igual período do ano anterior, passando da média
trimestral de 38,2 para47,3.O Nordeste, no
mesmo período em análise,registrou estabilidade
nesse indicador mantendo-se em 34,8.Na
comparação com o segundo trimestre de
2020,tanto Alagoas como o Nordeste obtiveram
crescimento de 28,2% e 65%,
respectivamente.Mesmo com aumento

pela Covid19. No tocante ao UCO (%) médio, em
relação ao terceiro trimestre de 2019, houve
praticamente estabilidade tanto em Alagoas como
no Nordeste, com 67% e 59%,
respectivamente.Estes dados indicam que o pior
da pandemia no setor ficou para trás,
principalmente no caso de Alagoas.
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DADOS
No tocante ao indicador de emprego quando
comparado ao mês anterior, cujas médias foram
calculadas a partir dos dados do gráfico nº 2,
tanto a indústria da construção de Alagoas como a
do Nordeste apresentaram variações na mesma
direção, mas em ritmos diferentes, nas
comparações com igual trimestre do ano anterior
assim como na margem. No primeiro caso,Alagoas
e o Nordeste apresentaram crescimento de 14,1%
e 2,4%, respectivamente, e, no segundo, de 16,8%

construção em nível regional foi mais impactada
pela pandemia do que a alagoana. Outro aspecto
importante a destacar é que nos dois indicadores
Alagoas encontra-se acima dos 50 pontos, o que
indica expansão. O Nordeste apesar de abaixo
desse patamar está em uma trajetória de variação
positiva.Não dá para afirmar que a tendência
continuará uma vez que ainda há muita incerteza
quanto a continuidade do processo de
recuperação em função da manutenção de níveis
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GRÁFICO Nº 2 - INDICADORES DO NÍVEL DE ATIVIDADE E EMPREGO EM RELAÇÃO AO MÊS
ANTERIOR DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE ALAGOAS E NORDESTE - JULHO A
SETEMBRO DE 2020 - SONDAGEM DA CNI - ELABORAÇÃO NÚCLEO DE PESQUISA IEL/FIEA

e 2,4%, respectivamente, e, no segundo, de 16,8%
e de 29,1%. Para os mesmos períodos em análise,
o níveis de atividade também em relação ao mês
anterior registraram expansão de 13,3% e 5,4% e
11,8% e 58,5% nos casos de Alagoas e Nordeste,
respectivamente.O ritmo de crescimento do
Nordeste bem acima do de Alagoas em relação ao
segundo trimestre deste ano, em ambos os
indicadores, demonstra que a industria da

recuperação em função da manutenção de níveis
elevados de desemprego e dos problemas de
gestão macroeconômica da política fiscal.
Contudo, a redução das taxas de juros nos
financiamentos imobiliários eo aumento da
poupança das famílias, em função da
pandemia,são fatores que contribuem para dar
mais ritmo ao processo de retomada do setor.

120

52,0 57,5 53,1
42,7 46,6 47,8

51,1
53,2

46,7

48,0
48,5 49,1

0

20

40

60

80

100

JUL AGO SET JUL AGO SET

Alagoas Nordeste

Número de empregados comparado ao mês anterior Nível de atividade comparado ao mês anterior



4 SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS

NÚMERO DE EMPREGADOS
As expectativas dos empresários alagoanos para
os próximos seis meses, tanto no tocante ao nível
de atividade quanto ao de emprego,na média dos
trimestres,ficaram acima dos 50,0
pontos, indicando tendência de expansão,seja em
relação ao terceiro trimestre de 2019, seja ao
segundo de 2020, conforme gráfico nº 3. As
empresas alagoanas ajustaram para cima suas

que tange ao primeiro indicador de 56,0 para
59,7e no indicador de emprego: 50,3 para 55,3. O
Nordeste, por sua vez, apesar das expectativas
médias quanto ao nível de atividade ainda
continuar abaixo dos50 pontos em 2020, a sua
tendência de crescimento é clara no terceiro
trimestre de 2020 em ambos os indicadores. Há
algum tempo vem se configurando um padrão

EXPECTATIVAS
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GRÁFICO Nº 3 - INDICADORES DO NÍVEL DE ATIVIDADE E EMPREGO PARA OS PRÓXIMOS
SEIS MESES DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE ALAGOAS E NORDESTE - JULHO A
SETEMBRO DE 2020 - SONDAGEM DA CNI - ELABORAÇÃO NÚCLEO DE PESQUISA IEL/FIEA

empresas alagoanas ajustaram para cima suas
expectativas quanto a atividade em relação ao
primeiro período de comparação de 57,8 para
59,7 e no tocante ao emprego o ajuste foi de 53,8
para 55,3. Na margem, trimestre contra trimestre
imediatamente anterior, a indústria alagoana
também ajustou para cima suas expectativas no

algum tempo vem se configurando um padrão
que tem colocado o empresário alagoano como
mais otimista quanto ao comportamento futuro
do setor quando comparado a média dos seus
congêneres do Nordeste.
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INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS

A partir das médias trimestrais obtidas do gráfico
nº 4, observa-se, mais uma vez, as expectativas
dos empresários alagoanos da indústria da
construção acima da dos empresários em nível
regional para os indicadores compras de
insumos, matérias-primas e novos
empreendimentos.Na margem, Nordeste registrou
média de 39,8 e 53,7para compras de insumos e

de 40,2 e 54,8para novos lançamentos. Enquanto
Alagoas no primeiro caso apresentou médias de
50,7 e 56,7 e 55,4 e 64,3, no segundo.Apesar das
diferenças de níveis de otimismo, os empresários
do setor estão com expectativas otimistas e
apostando na continuidade da retomada do setor.

EXPECTATIVAS
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média de 39,8 e 53,7para compras de insumos e

GRÁFICO Nº 4 - INDICADORES DO NÍVEL DE COMPRAS DE INSUMOS E NOVOS
EMPREENDIMENTOS PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DE ALAGOAS E NORDESTE - JULHO A SETEMBRO DE 2020 - SONDAGEM DA CNI -
ELABORAÇÃO NÚCLEO DE PESQUISA IEL/FIEA
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PROBLEMAS APONTADOS PELA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
Os principais problemas apontados pelos empresários
alagoanos e nordestinos continuam sendo carga
tributária elevada e, mais recentemente, tem se
destacado a falta ou alto custo das matérias-primas
burocracia excessiva. Além destes problemas os
alagoanos apontam burocracia excessiva e
inadimplência no setor, enquanto os empresários da

região a demanda insuficiente. Após passar por um
trimestre crítico que foi o período de abril a junho do
corrente ano, em virtude da pandemia, a notícia boa é
que a indústria da construção, tanto do estado de
Alagoas como do Nordeste, começa a dar sinais claros
de recuperação em todos os indicadores levantados
na Sondagem da Construção da CNI.

PROBLEMAS
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GRÁFICO Nº5 – PRINCIPAIS PROBLEMAS APONTADOS PELOS EMPRESÁRIOS DA INDÚSTRIA
DA CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS E DO NORDESTE – ABRIL A JUNHO DE 2020 – SONDAGEM
DA CNI – ELABORAÇÃO NÚCLEO DE PESQUISA IEL/FIEA.
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