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Os dados das Sondagens da Indústria da Construção 
de Alagoas e do Nordeste, para o primeiro trimestre 
de 2016, coletados na pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), registraram 
um aumento na retração no nível de atividade 
usual, uma vez que os números deste indicador se 
situaram, para os meses em análise, bem abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos, o que signifi ca queda 
na atividade. No tocante a utilização da capacidade 
operacional do setor, houve leve melhora para o caso 
do Nordeste e piora mais expressiva em Alagoas, como 
pode ser observado no gráfi co nº 1. Estes indicadores 
demonstram, no tocante a Alagoas, que os efeitos da 
recessão passaram a impactar mais fortemente no setor.  
 Seguindo a mesma tendência, conforme gráfi co nº 
2, no primeiro trimestre de 2016 o setor em Alagoas 
apresenta em março, em relação à média do período 
em análise,  retração mais acentuada no indicador de 
atividade e discreta no emprego.  No caso do Nordeste 
há melhoria no primeiro e estabilidade no segundo. 
As razões para a continuidade dos indicadores de 
atividade e emprego do setor da construção manterem-
se oscilando bem abaixo dos cinquenta pontos, tanto 
em Alagoas como no Nordeste,  são as mesmas que tem 
sido apontadas em análises anteriores e estão  na base 

da recessão econômica que o país atravessa: perda de 
poder de compra das famílias em função do aumento da 
infl ação, que já começa a dar sinais de arrefecimento; níveis 
elevados de endividamento das famílias e respectivos 
processos de desalavancagem fi nanceira; racionamento 
de crédito para empresas e famílias em razão da 
maior aversão a riscos das instituições fi nanceiras com 
refl exos sobre os custos fi nanceiros dos fi nanciamentos; 
necessidade de ajuste nas contas públicas (aumento 
de carga tributária e redução de gastos), com refl exos 
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 
governo Dilma e de desvios de recursos na Petrobrás, de 
acordo com estimativas do mercado fi nanceiro, levarão 
a retração da economia brasileira em 2016 da ordem de 
-3,8%, com uma pequena recuperação de 0,5% em 2017. 
No tocante ao nível de Utilização da Capacidade de 
Operação (UCO), há no trimestre oscilação deste 
indicador tanto em Alagoas como no Nordeste, com o 
primeiro apresentando piora e o segundo leve melhora. 
Este é um sinal de que a crise continua impactando de 
maneira mais forte no setor da construção de Alagoas. 

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 - Janeiro a Março 2016 - 
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 - Janeiro a Março 2016 - 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 - Janeiro a Março 2016- Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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Os indicadores de expectativas no que tange aos 
níveis de atividade e de empregos dos empresários 
alagoanos e nordestinos da Industria da Construção 
para os próximos seis meses, apresentaram relativa 
estabilidade para o caso destes últimos e oscilação 

no comportamento dos primeiros, como pode ser 
visto no gráfi co nº 4. Tais oscilações refl etem o nível de 
incerteza quanto as perspectivas futuras da economia 
por parte dos empresas em função da crise econômica.   

Número de empregados.
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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 - Janeiro a Março 2016 Sondagem da CNI - 
Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA
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As oscilações das expectativas, sempre abaixo dos 
cinquneta pontos, o que indica perspectiva de retração,  
continuam nos indicadores de compras de insumos e 
novos empreendimentos para os próximos seis meses 
tanto no caso de Alagoas como do Nordeste, conforme 
gráfi co nº 5, sendo menos acentuadas no último caso 

pelas mesmas razões apontadas no parágrafo anterior: a 
falta de maior previsibilidade quanto ao comportamento 
da economia no curto e médio prazos difi culta 
sobremaneira o planejamento dos empreendimentos 
das empresas e de suas necessidade de recursos. 
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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 - Janeiro a Março 2016 
Sondagem da CNI - Elaboração Núcleo de Pesquisa IEL/FIEA 

Insumos e matérias-primas.
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Os dados do gráfico nº 6 apontam que os empresários 
alagoanos e nordestinos consideram taxas de juros 
elevadas, inadimplência dos clientes e insuficiência 
de demanda e falta de capital de giro como os 
principais problemas enfrentados pelas empresas 
da Indústria da Construção. Os empresários 
alagoanos destacam outros problemas importantes 
como falta ou alto custo da energia, o mesmo em 
ralação a matéria-prima, burocracia excessiva e 
competição desleal (informalidade, contrabando, 

etc).   Os empresários em nível regional salientam 
a elevada carga tributária como outro problema 
importante. Não há dúvida que estes problemas 
refletem o agravamento da crise que se traduz 
em aumento da inadimplência para empresas e 
bancos e na restrição de crédito por parte destes 
últimos. Por sua vez, o elevado endividamento das 
famílias associado a retração do crédito acentuam 
a insuficiência de demanda o que agrava a crise 
colocando o setor em um pernicioso círculo vicioso.    

Apontados pela Indústria da Construção

PROBLEMAS
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Principais Problemas apontados pelos empresários da Indústria da Construção de Alagoas 
e do Nordeste - Janeiro a Março 2016 - Sondagem da CNI -  Elaboração Núcleo de Pesquisa 
IEL/FIEA


