
SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS

Indicadores do Nível de Atividade e Empregos registraram queda na Indústria da 
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Os dados das Sondagens da Indústria da Construção 
de Alagoas e do Nordeste, realizadas nos três primeiros 
meses de 2014 pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), apontam que houve retração no nível de atividade, 
neste período, uma vez que os Indicadores do Nível de 
Atividade, conforme gráfi co nº 1 e nº 2 situaram-se em 
média abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o que 
signifi ca queda na atividade. A menor atividade se re-
fl ete também sobre o número de empregados. Ou seja, 

o indicador de evolução do número de empregados no 
1º trimestre do corrente ano situou-se, em média, em 
48,4 para o caso de Alagoas e  46,7 pontos para o Nor-
deste, fi cando abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o 
que representa queda. Apesar da queda dos indicadores 
de atividade e emprego, a Utilização da Capacidade de 
Operação se manteve estável na região Nordeste e apre-
sentou uma pequena melhora em Alagoas nos meses de 
fevereiro e março quando comparados a janeiro. 

Retração no nível de atividade.

DADOS
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01
Indicador do nível de atividade usual  da Indústria da Construção  de  Alagoas e Nordeste 
- Janeiro a março de 2014 - Sondagem da CNI - Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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Indicadores do nível de atividade e emprego em relação ao mês anterior da Indústria 
da Construção de  Alagoas e Nordeste - Janeiro a março de 2014 - Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA  
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03
Nível de Utilizaçao da Capacidade de Operação - UCO (%) da Indústria da Construção de 
Alagoas e Nordeste - janeiro a março de 2014 - Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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As expectativas para os próximos seis meses dos em-
presários alagoanos da Indústria da Construção, tanto 
no que se refere ao nível de atividade como número de 
empregoados, apresentam um aumento no otimismo 
no período de janeiro a março do corrente ano, o que 
contrasta com o observado para o Nordeste, conforme 
gráfi co nº 4

Número de empregados.

EXPECTATIVAS
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Indicadores do nível de atividade e emprego para os próximos seis mêses da Indústria 
da Construção Civil de  Alagoas e Nordeste - Janeiro a março de 2014 - Sondagem da 
CNI - Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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Indicadores do nível de compras de insumos e novos empreendimentos para os próx-
imos seis mêses da Indústria da Construção Civil de  Alagoas e Nordeste - Janeiro a 
março de 2014 - Sondagem da CNI - Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA  

Insumos e matérias-primas.

EXPECTATIVAS

O mesmo padrão observado na comparação das expec-
tativas dos empresários alagoanos e nordestinos para 
o nível de atividade e emprego se repete em relação a 
compras de insumos e matérias-primas, com uma dis-
creta diferença em relação aos novos empreendimentos 
e serviços com o Nordeste também apresentando uma 
pequena melhora no otimismo no período de janeiro a 
março.
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A elevada carga tributária é apontada por  um percen-
tual elevado de empresários alagoanos e nordestinos 
como o maior problema enfrentado pela Indústria da 
Construção. Todavia, alto custo da mão-de-obra, falta 
de trabalhador qualifi cado, de capital de giro e de de-
manda tem um peso maior como problema na opinião 
dos empresários nordestino; enquanto que juros el-
evados, alto custo da matéria-prima, falta de fi nancia-

mento a longo prazo são apontados como problemas 
por um percentual maior de empresários alagoanos 
quando comparados com o conjunto dos empresários 
do Nordeste.
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Principais Problemas apontados pelos empresários da Industria da Construção de Ala-
goas e do Nordeste - março de 2014 - Sondagem da CNI - Elaboração Núcleo de 
Pesquisa IEL/FIEA

Apontados pela Indústria da Construção

PROBLEMAS


