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Os dados das Sondagens da Indústria da Construção de Ala-
goas e do Nordeste, extraídos da pesquisa realizada pela Con-
federação Nacional da Indústria (CNI),  para o quarto trimestre 
de 2015, registraram que o quadro de retração se mantém no 
nível de atividade usual, uma vez que os números deste indi-
cador situaram-se, para os meses em análise, muito abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos, o que significa queda na ativida-
de. No tocante a utilização da capacidade operacional (UCO) 
do setor houve pequena oscilação em Alagoas e queda no 
caso do Nordeste, como pode ser observado no gráfico nº 1.
A mesma tendência do nível de atividade usual foi observada, 
conforme gráfico nº 2, nos indicadores de atividade como de 
emprego, em relação ao mês anterior, nas indústrias da constru-
ção civil de Alagoas e do Nordeste: de outubro a dezembro de 
2015, mantiveram-se, respectivamente, muito abaixo da linha 
divisória dos 50 pontos, o que significa queda no nível de ativida-
de e do número de empregados. Estima-se que em 2015 foram 
fechados meio milhão de postos de trabalho na Construção Civil 
em todo o país. Já em Alagoas, de acordo com a Associação das 
Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas (Ademi/AL), o de-
semprego no setor pode ter atingido a casa de 22 mil demissões. 
As razões para a continuidade da perda de dinamismo do se-
tor da construção em Alagoas e no Nordeste são as mesmas 
apontadas nas análises anteriores uma vez que a crise só tem 
se agravado: perda de poder de compra das famílias em função 

do realinhamento dos preços relativos das tarifas públicas e do 
câmbio; processo de desalavancagem financeira das famílias 
em função dos seus níveis elevados de endividamento; baixos 
níveis de confiança das famílias quanto ao futuro da economia; 
aumentos sucessivos da taxa de juros básica para combater os 
efeitos inflacionários do processo de realinhamento de preços  
e consequente aumento das taxas de juros na ponta para as 
famílias e as empresas; restrição ao crédito para as famílias e as 
empresas, principalmente para o setor imobiliário; ajuste fiscal 
(aumento de carga tributária e redução de gastos), com reflexos 
diretos sobre programas como “Minha Casa, Minha Vida” e inves-
timentos em infraestrutura; e os efeitos da operação “Lava Jato” 
no setor da construção civil. Todos estes fatores oriundos de pro-
blemas de gestão macroeconômica e de desvios de recursos na 
Petrobrás, de acordo com estimativas do mercado financeiro, 
provocaram uma retração da economia brasileira em 2015 da 
ordem de -3,80% com reflexos negativos para 2016 e 2017.  No 
último relatório do FMI, publicado em janeiro de 2016, as estima-
tivas para o comportamento da economia brasileira em 2016 e 
2017 foram revisadas para -3,50%aa e 0,0%aa, respectivamente.
No que tange ao nível de Utilização da Capacidade de 
Operação (UCO), como já observado no gráfico nº 1, Ala-
goas e Nordeste apresentaram resultados diferentes, ou 
seja, houve pequena oscilação no caso do primeiro e que-
da no do segundo, como pode ser visto no gráfico nº 3.

Nível de atividade.
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 Indicador do nível de atividade em relação ao usual e utilização da capacidade de 
operação da Indústria da Construção  de  Alagoas e Nordeste - Outubro a Dezembro 
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Indicadores do nível de atividade e emprego em relação ao mês anterior da Indústria da 
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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 - Outubro a Dezembro de 2015- Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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No quarto trimestre, os indicadores de expectativas dos 
empresários alagoanos e nordestinos da construção civil 
no que tange aos níveis de empregos para os próximos 
seis meses apresentaram comportamentos semelhantes, 
com pequenas osciliações  abaixo dos 50 pontos, como 
pode ser visto no gráfi co nº 4, o que signifi ca queda no 

emprego. Há, todavia, diferença marcante no indicador ní-
vel de atividade com Alagoas se mostrando mais otimista 
para os próximos seis meses com a aproximação deste in-
dicador dos 50 pontos e o Nordeste mais pessimista uma 
vez que o mesmo apresentou uma trajetória de queda.

Número de empregados.

EXPECTATIVAS
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Indicadores do nível de atividade e emprego para os próximos seis meses da Indústria da 
Construção Civil de  Alagoas e Nordeste - Outubro a Dezembro de  2015 Sondagem da 
CNI - Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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Tal diferença se reflete nas expectativas quan-
to as compras de insumos e novos empreendi-
mentos com Alagoas, mesmo ficando abaixo dos 
50 pontos, apresentando uma trajetória de as-
censão diferentemente do observado para o 
Nordeste, como pode ser visto no gráfico nº 5. 
É importante destacar  que tais flutuações nas ex-

pectativas dos empresários refletem as especifici-
dades dos mercados em uma mesma região.  Ain-
da no tocante as expectativas dos empresários 
nordestinos há maior sintonia com o atual cenário 
de crise da economia brasileira na medida que man-
tém a tendência negativa para os dois indicadores.  
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Indicadores do nível de compras de insumos e novos empreendimentos para os próximos 
seis meses da Indústria da Construção Civil de  Alagoas e Nordeste - Outubro a Dezembro de 
2015 Sondagem da CNI - Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA 

Insumos e matérias-primas.
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Em dezembro de 2015, conforme gráfico nº 6, foram 
apontados pelos empresários do setor no Nordes-
te como sendo os principais problemas a elevada 
carga tributária, os juros altos, inadimplência dos 
clientes e insuficiência interna de demanda. Para 
os empresários de Alagoas o principal problema é 
a debilidade da demanda coadjuvado pela carga 
tributária e inadimplência dos clientes. Não há dú-
vida que estes problemas refletem, de um lado, as 
dificuldades de implementação da reforma fiscal 

com reflexos sobre a carga tributária e, de outro, 
os processos de alinhamento dos preços e da taxa 
de câmbio com impacto direto sobre a taxa de ju-
ros, o poder de compra das famílias e os níveis de 
emprego.   Por fim, a carência de mão-de-obra qua-
lificada e de matéria-prima associadas a seu custo 
elevado e falta de financiamento de longo prazo 
são apontados pelos empresários nordestinos e 
alagoanos como problemas a serem considerados.  

Apontados pela Indústria da Construção

PROBLEMAS
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Principais Problemas apontados pelos empresários da Indústria da Construção de Alagoas 
e do Nordeste - Dezembro de 2015- Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA


