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Atividade industrial abaixo do nível desejado 
Atividade industrial maranhense está abaixo do nível desejado, com 35,7 pontos, indicando queda no mês de 

novembro/2020, porém uma queda menos disseminada em comparação a outubro/2020, por apresentar variação 
positiva no índice de 4%. O Brasil e Nordeste seguem tendência estável com 50,3 pontos e 50,4 pontos respectiva-
mente, com baixo otimismo. 

A Atividade em Relação ao Usual, e Utilização da Capacidade Operacional (UCO%) apresentaram melhora, com 
crescimento de 20,1 pontos e 13,0 pontos respectivamente. As expectativas para os próximos seis meses, mesmo 
com variação positiva em comparação ao mês anterior, mostram pessimismo por parte dos industriais da constru-
ção, pois todos os indicadores de difusão¹ encontram-se abaixo dos 50 pontos.

Em relação ao índice de evolução do número de empregados na Indústria da construção, este regrediu para 44,4 
pontos no mês de novembro, uma redução de -2,5 pontos, ficando abaixo da linha divisória dos 50 pontos.

NÍVEL DE ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Valores acima de 50 indicam aumento do nível de atividade. Valores abaixo de 50 indicam queda do nível de atividade. Quanto mais 
distante dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a variação. Fonte: CNI e FIEMA
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INDICADORES
INDÚSTRIA MARANHENSE POR PORTE

CONSTRUÇÃO CIVIL PEQUENA MÉDIA E GRANDE

Desempenho em NOV/19 OUT/20 NOV/20 NOV/19 OUT/20 NOV/20 NOV/19 OUT/20 NOV/20

Nível de atividade 40,7 34,4 35,7 75 50 75 35,7 32,1 30

Atividade em relação ao usual 28,2 15,6 35,7 75 - 75 21,4 17,9 30

Nº. de empregados 50 46,9 44,4 75 50 75 46,4 46,4 40

UCO* (%) 45 44 57 75 85 75 41 38 45

Expectativa - próximos 6 meses:

Nível de atividade 56,3 40,6 48,8 75 25 75 53,6 42,9 45

Compras de matérias-primas 50 34,4 48,8 75 25 75 46,4 35,7 45

Novos empreendimentos 50 37,5 44,4 75 25 75 46,4 39,3 40

Nº. de empregados 50 40,6 41,3 75 25 50 46,4 42,9 40

Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores abaixo de 50 pontos indica queda ou atividade abaixo do usual,  acima dos 50 pontos aumento ou atividade 
acima do usual | *Utilização média da Capacidade de Operação. Fonte CNI e FIEMA
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¹ os indicadores de difusão são indicadores de base móvel (50 pontos), de modo que o indicador por si só já aponta o movimento da variável na 
comparação com o período anterior[...]. CNI. Metodologia da Sondagem Industrial / Confederação Nacional da Indústria. – Brasília, 2018. 32 p.: il.
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NOTA METODOLÓGICA: a Sondagem da Construção Civil é elaborada mensalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) em 
parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Participaram da pesquisa 6 empresas da Construção Civil do Maranhão de pequeno porte, médio 
ou grande porte. Período da coleta: 1° a 11 de dezembro de 2020. EXPEDIENTE: Superintendente da FIEMA: César Augusto Miranda | Coordenadoria de 
Ações Estratégicas (COAES): José Henrique Braga Polary e Edyr de Jesus Alves Pereira. Tel.: (98) 3212-1861. E-mail: jhpolary@fiema.org.br e pesquisa@
fiema. org.br. Projeto gráfico, diagramação e revisão: Coordenadoria de Comunicação e Eventos (Cocev). Alguns indicadores apresentam inconsistência na 
amostra. Correção prevista para as próximas edições.

As Expectativas sobre o emprego não são animadoras. Nota-se que em anos anteriores existia uma diferença 
positiva das expectativas em relação a variação do Número de Empregados, mas essa diferença começou a regredir 
significativamente a partir de agosto/2020 alcançando um patamar de pessimismo em novembro/2020 com 41,3 
pontos. A queda das expectativas para os próximos seis meses é maior em comparação com a variação do Número 
de Empregados do mês anterior.

A indústria da construção no mês de novembro não apresentou melhora significativa, os indicadores mostram 
queda no emprego frente ao mês anterior, pessimismo no mesmo quesito para os próximos seis meses. Ainda que 
haja variação positiva na atividade, os indicadores permanecem na faixa de pessimismo.

Valores acima de 50 pontos indicam aumento no emprego frente ao mês anterior ou aumento das expectativas para os proximos seis 
meses. Valores abaixo de 50 pontos indicam queda no emprego frente ao mês anterior ou queda nas expectativas para os proximos seis 
meses. Quanto mais distante dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a variação. Fonte: CNI e FIEMA
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