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Os dados das Sondagens da Indústria da Construção de Alago-
as e Nordeste, para o primeiro trimestre de 2015, extraídos da 
pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), registraram significativa retração no nível de atividade 
usual e de utilização da capacidade operacional do setor tanto 
em nível de Alagoas como para o Nordeste, como pode ser 
observado no gráfico nº 1; uma vez que estes indicadores situ-
aram-se, para os três primeiros meses de 2015, abaixo da linha 
divisória dos 50 pontos, o que significa queda na atividade. 
Todavia, apesar de no primeiro trimestre de 2015 ter havido 
queda na atividade da Construção Civil esta se concentrou no 
caso de Alagoas nos dois primeiros meses, como pode ser vis-
to no gráfico nº 2. A perda de dinamismo do setor em Alagoas 
e no Nordeste observado mensalmente no primeiro trimestre 
de 2015 também se refletiu no nível de emprego, como pode 
ser constatado no gráfico nº 2. Ou seja, o indicador de evolução 
do número de empregados no 1º trimestre situou-se, na média, 
em 42,13 para o caso de Alagoas e 37,3 para o Nordeste, am-
bos abaixo dos 50 pontos indicando retração no nível de em-
prego no trimestre. É importante destacar, ainda, que os níveis 

de evolução do número de empregados no primeiro trimestre, 
tanto para Alagoas como para o Nordeste, ficaram abaixo dos 
registrados no quarto trimestre: 43,3 e 42,2, respectivamente. 
Isto vem a confirmar a tendência de aprofundamento da retra-
ção do Setor da Construção Civil, o que é perfeitamente com-
patível com a forte desaceleração esperada para a economia 
brasileira em 2015, com expectativa de taxa de crescimento 
próxima a -1,2% segundo estimativas do mercado financeiro. 
Não obstante a retração média de atividade e emprego, capta-
das pelos indicadores apresentados nos gráficos  nº 1 e nº 2, o 
nível de Utilização da Capacidade de Operação (UCO), confor-
me gráfico nº 3, apresentou resultados diferentes para Alagoas 
e Nordeste: uma queda pronunciada de 4% para o caso de 
Alagoas e um discreto aumento de 1% para o Nordeste. Na 
média do primeiro trimestre de 2015 o UCO do Nordeste foi 
de 60,3% e o de Alagoas de 68,3%. Todavia, assim como para 
indicador evolução do número de empregados, o UCO tam-
bém apresentou retração em relação ao quarto trimestre, o 
que reforça a hipótese da tendência à desaceleração colocada 
no parágrafo anterior.

Retração no nível de atividade.
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As expectativas para os próximos seis meses dos empre-
sários alagoanos e nordestinos da Indústria da Construção, 
no que se refere aos níveis de atividade e de empregos, 
apresentaram comportamentos semelhantes em relação 
ao primeiro indicador e  divergente no tocante ao segundo, 
como pode ser visto no gráfico nº 4. Assim, do ponto de vista 
do emprego, houve uma pequena reversão das expectati-
vas dos empresários alagoanos no tocante a expansão, ou 
seja,  passando de expansão em janeiro (54) para em março 

(51,2), enquanto no Nordeste o setor manteve-se no terreno 
negativo no período: de 46,0 para 44,0. A divergência entre 
as expectativas dos empresários locais em relação aos da 
região ocorre no tocante ao nível de empregos, ou seja, os 
primeiros mantêm-se no terreno da expansão, média men-
sal no trimestre de 52,5, se bem que em queda em relação 
ao trimestre anterior, enquanto que para os empresários em 
nível regional as expectativas são de retração, com média 
mensal de 44,1.

Número de empregados.

EXPECTATIVAS
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De uma maneira geral, nos três primeiros meses do ano, 
a indústria da construção civil continuou sendo afetada 
negativamente pela desaceleração do nível de ativida-
de econômica em razão da política de ajuste fiscal e de 
aumento dos juros para combater a inflação empreendi-
das pelo governo federal desde o final de 2014. Ademais, 
as famílias já se encontram em níveis elevados de endi-
vidamento, em um contexto de inflação elevada, o que 
compromete a continuidade da expansão da vendas de 
imóveis. Contudo quando comparados aos do Nordeste, 
os empresários alagoanos continuam otimistas quanto as 

compras de insumos e matérias-primas e em relação aos 
novos empreendimentos e serviços para os próximos seis 
meses, como pode ser visto no gráfico nº 5. Ou seja, en-
quanto os empresários locais apostam na expansão os em 
nível regional mantêm-se pessimista esperando retração.  
Uma possível explicação para estas expectativas mais fa-
voráveis dos empresários alagoanos, como apontada na 
análise da sondagem do 4º trimestre, pode ser o fato de 
Maceió está em oitavo lugar dentre as cem melhores cida-
des do Brasil para se investir em imóveis, segundo repor-
tagem da Gazeta de Alagoas de 22 de fevereiro de 2015.
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Insumos e matérias-primas.

EXPECTATIVAS
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No mês de março de 2015, ver gráfico nº 6, a elevada 
carga tributária e as taxas de juros elevadas são apon-
tados pelos empresários nordestinos como os maiores 
problemas enfrentados pela Indústria da Construção. 
Enquanto que para as empresas alagoanas a falta e o 
alto custo da energia junto com as taxas de juros são 
apontados com os principais problemas. Por sua vez, o 

capital de giro, a inadimplência dos clientes, o alto cus-
to da mão de obra, a falta de trabalhador qualificado e 
de capital de giro, falta ou alto custo da matéria-pri-
ma e demanda interna insuficiente tem um peso maior 
como problemas na opinião dos empresários nordesti-
no. No caso de Alagoas são apontados: disponibilidade 
de terrenos e falta de financiamento de longo prazo. 

Apontados pela Indústria da Construção

PROBLEMAS
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