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Indicadores do Nível de Atividade e Empregos registraram queda na Indústria da 
Construção de Alagoas e do Nordeste no 2º Trimestre de 2014
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Os dados das Sondagens da Indústria da Construção de 
Alagoas e do Nordeste, realizadas no segundo trimes-
tre de 2014 pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), apontam que houve retração no nível de ativida-
de, neste período, com exceção de junho em Alagoas, 
uma vez que o Indicador do Nível de Atividade, confor-
me gráfico nº 1 situa-se em média abaixo da linha divi-
sória dos 50 pontos, o que significa queda na atividade. 
A menor atividade se reflete também sobre o número 
de empregados, como pode ser observado no gráfico nº 
2. Ou seja, o indicador de evolução do número de em-

pregados no 2º trimestre do corrente ano situou-se, em 
média, em 49,36 para o caso de Alagoas e 46,4 pontos 
para o Nordeste, registrando um melhor desempenho 
do estado em relação à região, mas ficando abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos, o que representa queda. 
Não obstante a queda dos indicadores de atividade e 
emprego, a Utilização da Capacidade de Operação osci-
lou tanto em Alagoas como no Nordeste, com o primei-
ro, mais uma vez, como pode ser observado no gráfico 
nº3, apresentando um nível médio de utilização acima 
da região: 73,3% contra 69,3%, respectivamente. 

Retração no nível de atividade.
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As expectativas para os próximos seis meses dos em-
presários alagoanos e nordestinos da Indústria da 
Construção, tanto no que se refere ao nível de ativida-
de como número de empregados, continuam indican-
do expansão, acima de cinquenta pontos, mas houve 
redução em relação ao trimestre anterior. Em Alagoas, 
as expectativas médias para os próximos seis meses  
quanto aos níveis de atividade e emprego passaram 
de 62, 9 e 61,4 no primeiro trimestre para 59,6 e 57,4 
no segundo, ou queda de 5,25% e 6,51% respectiva-

mente. No caso do Nordeste também houve diminui-
ção das expectativas médias do primeiro para o se-
gundo trimestre, no tocante aos níveis de atividade 
e emprego, da ordem de 4,42% e 6,24%. A desacele-
ração do nível de atividade econômica observada no 
primeiro semestre e o aumento da incerteza quanto 
ao cenário político tem influenciado negativamente 
as expectativas dos empresários e são possíveis ex-
plicações para a redução dos níveis médios de expec-
tativas favoráveis.

Número de empregados.
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O mesmo padrão observado no tocante as ex-
pectativas médias para os próximos seis meses 
dos empresários alagoanos e nordestinos para os 
níveis de atividade e emprego se repete no que 
tange as compras de insumos e matérias-primas 
e em relação aos novos empreendimentos e ser-
viços. Ou seja, quanto ao primeiro indicador, as 
expectativas médias dos empresários do estado 
e da região, na passagem do primeiro para o se-

gundo trimestre, caíram 5,80% e 7,97%, respecti-
vamente.
O mesmo ocorrendo em relação ao segundo in-
dicador que registra diminuição em Alagoas de 
5,81% e no Nordeste de 5,73%.  Estes percentuais 
apontam que houve uma redução das expectati-
vas favoráveis quanto ao comportamento do se-
tor da construção civil para os próximos meses, 
tanto em nível estadual como regional.
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Insumos e matérias-primas.
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A elevada carga tributária, como pode ser observado no 
gráfico nº 6, continua sendo apontada por  um percen-
tual elevado de empresários alagoanos e nordestinos 
como o maior problema enfrentado pela Indústria da 
Construção. Por sua vez, o alto custo da mão-de-obra e a 
falta de trabalhador qualificado e de capital de giro tem 

um peso maior como problema na opinião dos empresá-
rios nordestino; enquanto que juros elevados, alto custo 
da matéria-prima, inadimplência dos clientes, competi-
ção acirrada no mercado, condições climáticas e insufi-
ciência de demanda são apontados como problemas por 
um percentual maio de empresários alagoanos.

Apontados pela Indústria da Construção
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