
SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS

Indicadores dos Níveis de Atividade e Emprego continuam em tendência de queda
na Indústria da Construção de Alagoas e do Nordeste no 2º Trimestre de 2015

2º TRI/2015 -  Publicado em Julho de 2015 



Os dados das Sondagens da Indústria da Construção de Alago-
as e do Nordeste, para o segundo trimestre de 2015, extraídos 
da pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), registraram continuidade na retração no nível de ativida-
de usual e de utilização da capacidade operacional do setor 
tanto em nível de Alagoas como para o Nordeste, como pode 
ser observado nos gráficos nº 1; uma vez que estes números 
situaram-se, para os meses em análise, bem abaixo da linha 
divisória dos 50 pontos, o que significa queda na atividade. 
Todavia, conforme gráfico nº 2, no segundo trimestre de 2015 
a queda tanto nos indicadores de atividade como de emprego 
é mais nítida na indústria da construção civil de Alagoas quan-
do comparada a do Nordeste: de abril a junho há uma retração 
de 9,7 pontos no indicador nível de atividade e de 5,8 no de 
emprego em Alagoas enquanto no Nordeste estes indicadores 
apresentaram reduções bem menos expressivas. 
As razões para a continuidade da perda de dinamismo do se-
tor da construção em Alagoas e no Nordeste, observada no 
segundo trimestre de 2015, estão diretamente associadas ao 
agravamento da recessão na economia brasileira em função 

do realinhamento dos preços relativos das tarifas públicas e 
do câmbio; do considerável aumento da taxa de juros para 
combater os efeitos inflacionários de tal ajuste de preços; e da 
política de ajuste fiscal (aumento de carga tributária e redução 
de gastos), com reflexos diretos sobre o programa “Minha Casa, 
Minha Vida” e investimentos em infraestrutura. Este conjunto 
de medidas, de acordo com estimativas do mercado financei-
ro, levará a uma retração da economia brasileira em 2015 da 
ordem de -1,70%.   
No tocante ao nível de Utilização da Capacidade de Operação 
(UCO), assim como no primeiro trimestre, Alagoas e Nordeste 
apresentaram resultados diferentes: como pode ser visto no 
gráfico nº 3, enquanto o primeiro apresenta oscilação do UCO 
no caso da segundo este indicador se mantém relativamente 
estável, mas com tendência levemente declinante que pode 
se acentuar, tanto em Alagoas como no Nordeste, com o agra-
vamento da crise nos próximos meses em função das medi-
das de ajustes macroeconômicos e dos desdobramentos da 
operação “Lava Ajato” sobre a indústria da construção em nível 
nacional. 

Nível de atividade.

DADOS
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01 Indicador do nível de atividade usual,  em relação ao mês anterior,  e utilização da capa-
cidade de operação da Indústria da Construção  de  Alagoas e Nordeste - Abril a Junho 
de 2015- 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 Civil de  Alagoas e Nordeste - Abril a Junho de 2015 - Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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Nível de Utilizaçao da Capacidade Operação - UCO (%) da Indústria da Construção de 
Alagoas e Nordeste - Abril a  Junho de 2015- Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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Os indicadores de expectativas no que tange aos níveis de 
atividades e de empregos para os próximos seis meses dos 
empresários alagoanos e nordestinos da Indústria da Cons-
trução apresentaram comportamentos semelhantes, como 

pode ser visto no gráfico nº 4. Ou seja, houve melhora das 
expectativas no mês de maio, no caso de Alagoas chegando 
a ser de expansão do setor (mais de 50 pontos), mas que 
não se sustentam em ambos os casos no mês de junho.

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 - Abril a Junho de  2015 Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA



5 SONDAGEM INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DE ALAGOAS

A oscilação dessa expectativa também é refletida pe-
los indicadores compras de insumos e novos empre-
endimentos para os próximos seis meses, conforme 
gráfico nº 5, em que se observa comportamento muito 
semelhante ao do gráfico nº 4. É importante destacar 
que não obstante a melhoria registrada no mês de 
maio do setor em Alagoas, em junho o mesmo apre-
senta expectativa de queda destes indicadores para os 
próximos seis meses, o que pode se manter nas sonda-
gens seguintes em virtude da continuidade, no segun-
do semestre, da recessão.

Ademais, diferentemente do caso do Nordeste, nos in-
dicadores de Alagoas há flagrante mudança de expec-
tativas  quando se comparam os dados do primeiro 
trimestre do corrente ano com os do segundo: nos três 
primeiros meses do ano a média das expectativas es-
tava acima dos 50 pontos para os indicadores tratados 
nos gráficos nº 4 e 5, indicando expansão para os mes-
mos, tendência que muda no segundo trimestre quan-
do a média fica abaixo dos 50 pontos, o que demonstra 
que a atmosfera recessiva já começa a contaminar as 
expectativas dos empresários  do setor em Alagoas.
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Indicadores do nível de compras de insumos e novos empreendimentos para os próxi-
mos seis mêses da Indústria da Construção Civil de  Alagoas e Nordeste - Abril a Junho de 
2015 Sondagem da CNI - Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA  

Insumos e matérias-primas.
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No mês de junho do corrente ano, as elevadas taxas 
de juros e o aumento dos níveis de inadimplência 
dos clientes são apontados pelos empresários ala-
goanos e nordestinos como os maiores problemas 
enfrentados pela Indústria da Construção. Não há 
dúvida que os problemas dos juros elevados e da 
inadimplência refletem o atual momento de crise 
porque passa a economia brasileira. Para as empre-
sas nordestinas a elevada carga tributária também 
se constitui em um problema importante enquanto 

os empresários alagoanos destacam a falta de finan-
ciamento a longo prazo. Demanda insuficiente tem 
sido registrada como um problema por empresários 
locais e da região Nordeste. Por fim, a carência de 
mão de obra qualificada associada a seu elevado 
custo,  falta de capital de giro e competição desleal  
são apontados pelos empresários nordestinos como 
problemas a serem considerados; enquanto que no 
caso de Alagoas o destaque é dado às  condições 
climáticas.

Apontados pela Indústria da Construção

PRObLEMAS
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Principais problemas apontados pelos empresários da Indústria da Construção de
Alagoas e do Nordeste - Março 2015 - Sondagem da CNI - Elaboração Núcleo de
Pesquisa IEL/FIEA 


