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Os dados das Sondagens da Indústria da Construção 
de Alagoas e do Nordeste, para o segundo trimestre de 
2016, extraídos da pesquisa realizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), indicaram continuidade 
na retração no nível de atividade usual, sendo que em 
Alagoas houve piora considerável deste indicador, uma 
vez que os números se situaram, para os meses em 
análise, bem abaixo da linha divisória dos 50 pontos, 
o que signifi ca queda na atividade. Mantém relativa 
estabilização da utilização da capacidade operacional 
do setor para o caso do Nordeste e queda importante 
em Alagoas,  como pode ser observado no gráfi co 
nº 1.  Seguindo a mesma tendência, como pode ser 
observado no gráfi co nº 2, no segundo trimestre de 
2016 mantém-se a tendência de queda tanto nos 
indicadores de atividade como de emprego nas 
indústrias da construção civil de Alagoas e do Nordeste, 
só que com pequenas oscilações ao longo do trimestre.  
As razões para a continuidade da perda de dinamismo 
do setor da construção em Alagoas e no Nordeste 
são as mesmas apontadas nos últimos trimestres: 
perda de poder de compra das famílias em função do 
realinhamento dos preços relativos das tarifas públicas 
e do câmbio em 2015; níveis elevados de alavancagem 
fi nanceira das famílias; manutenção da taxa básica 

de juros (selic) quando a infl ação já dá sinais nítidos 
de arrefecimento, com consequente aumento das 
taxas de juros na ponta para as famílias e as empresas; 
racionamento de crédito para as famílias e as empresas 
em função do agravamento da recessão e aumento da 
inadimplência; ajuste fi scal (aumento de carga tributária 
nos estados), e cortes de gastos concentrados nos 
investimentos em programas como “Minha Casa, Minha 
Vida” e em infraestrutura. Este conjunto de fatores, 
como vem sendo salientado em análises anteriores, 
decorrentes de problemas de gestão macroeconômica 
do primeiro governo Dilma e dos desvios de recursos 
envolvendo a Petrobrás e várias empreiteiras, levaram 
o PIB brasileiro a encolher 3,8% em 2015 e o mercado 
fi nanceiro estima que em 2016 a queda será de 3,2%. 
No que tange ao nível de Utilização da Capacidade de 
Operação (UCO), gráfi co nº 3, o Nordeste apresentou 
uma pequena oscilação no trimestre em análise 
enquanto Alagoas registrou signifi cativo recuo após 
um pequeno avanço.  Para se ter ideia da dimensão 
da retração deste indicador em Alagoas, em junho 
de 2015 o UCO era de 67% e a média do trimestre foi 
de 66%, bem acima dos 54% registrados em 2016.
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Os indicadores de expectativas para os próximos 
seis meses no que tange aos níveis de atividade e de 
empregos dos empresários alagoanos e nordestinos da 
Indústria da Construção, gráfi co nº 4, captaram, para o 
caso de Alagoas,  melhoria importante nas expectativas 
com o primeiro indicador fi cando acima dos 50 pontos, 
o que signifi ca que os empresários do setor esperam 

expansão, e o segundo muito próximo a linha dos 50. No 
Nordeste esses indicadores apresentaram uma melhora 
menos pronunciada e ainda fi caram abaixo dos 50 
pontos, indicando retração.   A melhoria no estado das 
expectativas dos empresários, captadas pelas pequisas 
da CNI, tem sido atribuida as mudanças do governo 
e da equipe econômica a partir de maio deste ano.

Número de empregados.
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No tocante aos indicadores de compras de insumos e 
novos empreendimentos para os próximos seis meses 
as expectativas empresariais tem um comportamento 
muito próximo ao descrito na parágrafo anterior para  
Alagoas e Nordeste, conforme gráfi co nº 5.  A diferença 

no caso de Alagoas está na oscilação do indicador de 
novos empreendimentos e serviços que, após melhorar 
em maio, voltou a fi car abaixo dos 50 pontos, indicando 
retração, o que pode estar refl etindo a incerteza dos 
empresários no tocante a novos empreendimentos.   
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No mês de junho do corrente ano, conforme gráfico 
nº 6, são apontadas pelos empresários alagoanos 
como os maiores problemas enfrentados pela 
Indústria da Construção as taxas de juros elevadas 
e burocracia excessiva; enquanto os empresários 
nordestinos destacaram elevada carga tributária, 
inadimplência dos clientes e falta de capital de giro 
e, assim como os alagoanos, elevadas taxas de juros. 
A demanda interna insuficiente é elencada tanto 
por empresários de Alagoas como do Nordeste 
como um problema, assim como, em diferentes 
proporções, falta ou alto custo de trabalhador 

qualificado, competição desleal, falta ou alto custo 
da matéria-prima e falta ou alto custo da energia. 
Em síntese, o conjunto de problemas elencados 
pelos empresários deixam claro que é preciso um 
esforço contínuo de governos e empresários para 
se obter um ambiente de negócios que favoreça a 
competitividade da indústria da construção tanto 
em Alagoas como no Nordeste. Ou seja, sem um 
ambiente macroeconomicamente estável e reformas 
institucionais que aumentem a produtividade é 
muito difícil sustentar o crescimento do setor.  

Apontados pela Indústria da Construção
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