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Os dados das Sondagens da Indústria da Construção de Ala-
goas e do Nordeste, para o terceiro trimestre de 2015, ex-
traídos da pesquisa realizada pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), registraram continuidade na retração no 
nível de atividade usual, uma vez que os números deste in-
dicador situaram-se, para os meses em análise, bem abaixo 
da linha divisória dos 50 pontos, o que significa queda na 
atividade; e oscilação e estabilização da utilização da capa-
cidade operacional do setor, respectivamente, para Alago-
as e Nordeste, como pode ser observado no gráficos nº 1.
 Seguindo a mesma tendência, conforme gráfico nº 2, no terceiro 
trimestre de 2015 há queda tanto nos indicadores de atividade 
como de emprego nas indústrias da construção civil de Alagoas 
e do Nordeste: de julho a setembro do corrente, há, respectiva-
mente, retração de 7,3 e 2,7 pontos no indicador nível de ativi-
dade e de 3,4 e 2,9 no de emprego em Alagoas e no Nordeste.
As razões para a continuidade da perda de dinamismo do se-
tor da construção em Alagoas e no Nordeste são as mesmas 
apontadas no análise do segundo trimestre: perda de poder 
de compra das famílias em função do realinhamento dos pre-

ços relativos das tarifas públicas e do câmbio; níveis elevados de 
endividamento das famílias; aumento da taxa de juros básica 
para combater os efeitos inflacionários de tal ajuste de preços 
e consequente aumento das taxas de juros na ponta para as 
famílias e as empresas; restrição do crédito para as famílias e as 
empresas; ajuste fiscal (aumento de carga tributária e redução 
de gastos), com reflexos diretos sobre o programa como “Minha 
Casa, Minha Vida” e investimentos em infraestrutura; e efeitos 
da operação “Lava Jato”. Este conjunto de fatores decorrentes 
de problemas de gestão macroeconômica do primeiro gover-
no Dilma e de desvios de recursos na Petrobrás, de acordo com 
estimativas do mercado financeiro, levarão a retração da econo-
mia brasileira em 2015 da ordem de -3,10% e -1,90% em 2016.
No que tange ao nível de Utilização da Capacidade de Opera-
ção (UCO), diferentemente do primeiro e segundo trimestres, 
quando Alagoas e Nordeste apresentaram resultados dife-
rentes, tanto o estado como a região passaram a apresentar 
a mesma tendência de queda, como pode ser visto no gráfi-
co nº 3. Este é um sinal de que a crise já começou a impactar 
de maneira mais forte no setor da construção de Alagoas.

Nível de atividade.
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No terceiro trimestre, os indicadores de expectativas no 
que tange aos níveis de atividade e de empregos para 
os pró- ximos seis meses dos empresários alagoanos e 
nordestinos da Industria da Construção apresentaram 
comportamentos semelhantes, como pode ser visto no 

gráfi co nº 4. Ou seja, houve piora das expectativas no pe-
ríodo  de  julho a setembro, tanto no caso de Alagoas com 
o aprofundamento das expectativas de desaceleração de 
-6,0 pontos  nos níveis de atividades e -4,4 nos de empre-
go como do Nordeste com -6,3 e -6,1, respectivamente. 

Número de empregados.
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Por sua vez, as oscilações das expectativas continu-
am nos indicadores de compras de insumos e no-
vos empreendimentos para os próximos seis meses 
no caso de Alagoas, conforme gráfico nº 5. É impor-
tante destacar  que tais flutuações nas expectati-
vas refletem  os níveis de incerteza decorrentes do 
aprofundamento da recessão em 2015. No tocan-

te as expectativas dos empresários nordestino há 
maior sintonia com o atual cenário de crise da eco-
nomia brasileira uma vez que a tendência negativa 
para os dois indicados mantém-se. Tais divergências 
entre as visões  dos empresários Alagoas e Nordes-
te, em suas estimativas futuras, expressam as espe-
cificidades dos mercados em uma mesma região. 
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No mês de setembro do corrente ano, conforme 
gráfico nº 6, são apontadas pelos empresários 
alagoanos e nordestinos como os maiores proble-
mas enfrentados pela Indústria da Construção as 
elevadas carga tributária e taxas de juros. Não há 
dúvida que estes problemas refletem os proces-
sos de alinhamento dos preços e da taxa de câm-
bio como também o desajuste fiscal em função 
das dificuldades de gestão macroeconômica do 
governo federal.   Para as empresas nordestinas 

a elevada inadimplência dos clientes se constitui 
em um terceiro problema importante enquanto 
os empresários alagoanos destacam a insuficiên-
cia de demanda interna e falta de financiamen-
to de longo prazo. Por fim, a carência de mão de 
obra qualificada e de matéria-prima associadas 
a seu custo elevado e falta de capital de giro são 
apontados pelos empresários nordestinos e ala-
goanos como problemas a serem considerados. 

Apontados pela Indústria da Construção

PROBLEMAS
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