
Nota

 

indús

civil 

base 

Eletr

Agen

princ

longo

merc

1

muito

para 

demi

pratic

afeto

nível

o sal

que o

temp

          
1 O sa

a técnica, M

ANÁLISE

A presen

stria, abord

e combustí

nos dados

robrás, do S

ncia Nacion

cipais indica

Conform

o de 2015,

cado de trab

1. Empreg

De acord

o acentuada

a indústria

issões nos 

camente, à 

ou diretame

l de empreg

Os dado

ldo1 de emp

o terceiro tr

pos de safra

                     
aldo de empre

Maceió, n. 07

 DO COM
Q

nte Nota Té

dando algun

íveis, para a

s do Cadast

Sindicato da

nal do Pet

adores dos s

me o Institut

, uma deter

balho.  

go 

do com o C

a, se compa

a ficou em 

setores da 

totalidade 

nto o setor

go em comp

s coletados 

prego, para 

rimestre do 

a, que norm

                      
go é igual à d

7, fev. 2016

PORTAME
QUARTO T

Superintendên

écnica tem 

s setores co

a economia 

tro Geral d

a Indústria e

tróleo (ANP

setores supr

to de Pesqu

rioração, no

CAGED, o

arado ao terc

6.958 posto

indústria d

do saldo. O

r da constru

paração ao m

no Ministé

o quarto tr

mesmo ano

malmente in

       
iferença entre

, Disponíve

ENTO DA
TRIMESTR

 
ncia de Produ

como obje

omo: merca

alagoana no

de Emprega

e da Constru

P), cujo fo

racitados. 

uisa Econôm

o Brasil co

o último tri

ceiro trimes

os de traba

de transform

Os cortes d

ução civil, q

mesmo perío

ério do Trab

rimestre de 

o. Parte dest

nicia-se no t

e as admissões

el em: dados

A INDÚSTR
RE DE 201

ução da Inform

Ger

tivo apresen

ado de traba

o último trim

ados e Des

ução Civil d

oco é most

mica Aplica

omo um to

mestre de 

stre de 2015

alho. Esses 

mação e con

do governo

que teve um

odo do ano 

balho e Emp

2015, foi m

te resultado

terceiro trim

s e demissões

s.al.gov.br. 

RIA ALAG
15 

mação e do Co

rência de Estat

ntar um pan

alho, energé

mestre do an

sempregado

de Maceió (

trar o com

ada (IPEA), 

do, em vár

2015 apres

5 (13.338) –

resultados 

ntrução civ

, em meio 

ma redução 

anterior. 

prego (MTE

menor, a ex

o deve-se ao

mestre de c

de empregado

1

GOANA NO

onhecimento (

atística e Indic

anorama ger

ético, const

ano de 2015

os (CAGED

(Sinduscon)

mportamento

 observou-s

rios aspecto

senta uma q

– quando o 

são reflexo

vil, responsá

ao ajuste f

o de 208,58

E), mostram

xemplo de 

o fato de qu

cada ano, o 

os no período

 

O 

(SINC) 

cadores 

 

 

ral da 

rução 

, com 

D), da 

) e da 

o dos 

se, ao 

os no 

queda 

saldo 

o, das 

áveis, 

fiscal, 

% no 

m que 

2014, 

ue, em 

setor 

. 



Nota

 

sucro

produ

Tabe

Extra

Indús

Serviç

Const

Total 

Soma

Fonte

Públi

relaç

pequ

o ano

finali

estad

trans

empr

da pa

onde

respo

movi

e; o 

direta

algun

a técnica, M

oenergético 

ução. 

ela 1 - Saldo 

SETOR
E

tiva Mineral 

tria de Transf

ços Industriais

trução Civil 

da Indústria 

atório de todo

e: MTE (CAG

Outro po

ica (SIUP) 

ção ao mes

uena frente a

o de 2015 fo

idade de eq

Quando 

do de Alago

sformação f

regos, enqu

articipação 

e o impacto

onsável pel

imento se d

corte nos 

amente as 

ns programa

Evidente

Maceió, n. 07

absorve um

de Emprego

RES DE ATIV
ECONÔMICA

formação 

s de Utilidade

os os Setores  

ED). Elaboraç

onto que c

apresentou 

mo período

ao total da 

foi bastante 

quilibrar sua

analisamos

oas segue a m

foi o mais 

uanto o seto

relativa da 

o das demi

las demissõ

deve a dois 

gastos do 

obras em v

as ligados d

emente que 

7, fev. 2016

m grande co

o para a Indú
201

VIDADE 
A 

e Pública - SIU

ção SEPLAG/

abe destaqu

uma boa pe

o de 2014 

indústria. A

afetado pelo

as contas e a

s os dados 

mesma traje

afetado pel

r de constru

indústria do

issões é ma

ões é o set

fatores: o p

governo, b

vigor, princ

diretamente 

a retração 

, Disponíve

ontigente de

stria, por Ca
15, em Alago

S

UP 

/SINC. 

ue é que o

erformance 

- no entan

Ao atentarm

o ajuste fisc

amenizar os

a nível na

etória do Br

la crise, co

ução civil c

os estados d

aior neste 

tor da con

parque indu

bem como 

cipalmente 

ao setor de

dos gastos

el em: dados

e mão-de-ob

ategoria, para
oas. 

Saldo Quarto
(Variação a

2014 

26

9.646

8

-908

8.772

11.740

o de Serviç

em relação

nto, este rep

mos para a ta

cal que o go

s efeitos da c

acional (Fig

rasil, no ent

om uma que

caiu 3%. Iss

do sudeste e

setor. Para

nstrução civ

strial alagoa

alterações 

a de contra

construção

do Governo

s.al.gov.br. 

bra em temp

a o Quarto Tr

o Trimestre 
absoluta) 

2015 

-

8.7

-1.8

6.9

8.3

ços industri

o a 2014 – c

presenta um

abela 1 é po

overno vem 

crise. 

gura 1) per

tanto, a seto

eda de 40%

so, evidente

e sul (mais i

a o caso A

vil. Em gra

ano não é tã

no marco 

atação, ou 

o civil. 

o teve impa

2

pos de colh

rimestre de 2

Varia
Percen

-23 -

799 -8

76 

894 - 208

958 20

380 28

iais de Util

cresceu 950%

ma fração m

ossível nota

m realizando

rcebemos q

or da indústr

% na geraçã

emente, é re

industrializa

Alagoas, o m

ande parte,

ão diversifi

 legal, afet

continuidad

actos no nív

 

heita e 

2014 e 

ação 
ntual 

188% 

8,78% 

950% 

8,58% 

0,68% 

8,62% 

lidade 

% em 

muito 

ar que 

, com 

que o 

ria de 

ão de 

eflexo 

ados), 

maior 

 esse 

icado, 

taram 

de de 

vel de 



Nota

 

empr

caso 

Figu

Fon

2

produ

Cheg

eletri

confo

elétri

(MW

traba

corre

terce

perce

-400

-300

-200

-100

100

200

a técnica, M

rego, como 

da energia,

ura 01: Saldo

nte: MTE (CA

2. Energia 

Em um 

ução indus

garam a co

icidade e v

forme a prod

A consta

ica da indú

Wh), para o q

A exemp

alho, espera

elação entre

Ao obse

eiro trimestr

entuais neg

-3.95

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0.000

0.000

Extr

Maceió, n. 07

detalhado 

, que será ex

o de Empreg

GED). Elabor

Elétrica 

estudo de 

strial na T

onclusão de

valor adicion

duto da indú

atação acim

ústria no e

quarto trime

plo do que 

a-se que haj

e ambos (em

ervar os da

re de 2015,

gativas para

59 -4.515

ativa Mineral

7, fev. 2016

na figura 0

xplorada no

go para a Indú
e

ração SEPLAG

2006, Soy

Turquia, da

e que há u

nado na pr

ústria se ele

ma é reforça

estado de A

este de 2015

foi abordad

ja uma que

mprego e ene

ados na tab

 que todos 

a o consum

-227.312

Indúst
Transfo

2

, Disponíve

1, da renda

o próximo tó

ústria, por C
e 2015, Brasi

G/SINC. 

ytras e Sári

ados os fat

uma relaçã

rodução, ou

eva. 

ada ao obse

Alagoas, co

5.  

do na sessã

da no cons

ergia). 

bela 2, é po

os segmen

mo de energ

-318.618

tria de
ormação

2014

el em: dados

a e da utiliz

ópico. 

ategoria, par
il. 

i avaliaram

tores inves

ão de caus

u seja, o co

ervar os dad

onforme tab

ão 1, quand

umo de ene

ossível nota

ntos indústri

gia elétrica.

-1.218 -4

 SIUP

2015

s.al.gov.br. 

ação de ins

ra o Quarto T

a relação 

timento e 

alidade ent

nsumo de e

dos do cons

bela 2, em

o discutimo

ergia, uma 

ar, como ac

iais apresen

. Cabe dest

-21

4.902

C

3

sumos, com

Trimestre de 

entre ener

emprego 

tre consum

energia aum

sumo de en

m megawatt

os o mercad

vez que há

aconteceu c

ntaram vari

taque ao se

14.465 -208.07

Construção Civil

 

mo é o 

2014 

 

rgia e 

fixos. 

mo de 

menta 

nergia 

t-hora 

do de 

á uma 

om o 

ações 

etores 

5



Nota

 

SIUP

perío

Tab

Extrat

Indúst

Serviç

Const

Fon

trime

acord

maio

apres

3

Brasi

alta 

renda

de cu

socio

descr

uma 

          
2 Este
unida

a técnica, M

P e construç

odo do ano p

bela 2 - Cons

Segm

tiva Mineral 

tria de Transf

ços Industriais

trução Civil 

Tot

nte: Eletrobrás

No total

estre de 201

do com a Em

or queda p

sentou qued

3. Construç

Evidente

il. Os dado

participação

a, além de 

unho social,

oeconômico

A exemp

recente, res

análise mai

                     
e índice é calc
des habitacion

Maceió, n. 07

ção civil, qu

passado, -42

sumo de Ene
pa

ento da Indú

formação 

s de Utilidade

tal da Indústr

. Elaboração S

l da indúst

15. Essa per

mpresa de P

percentual 

da de 5,3% e

ção Civil 

emente que 

os refletem 

o relativa n

prover uma

, sem conta

o, de pessoa

plo do trim

sultado do m

is detalhada

                      
culado para a 
nais dividida p

7, fev. 2016

ue apresenta

2,38% e -25

ergia Elétrica
ra o Terceiro

stria 

e Pública - SIU

ria 

SEPLAG/SIN

tria, houve 

rformance r

Pesquisa En

na demand

em relação 

o setor da 

essa realida

na econom

a infraestrut

r que é um 

as desprovid

mestre passa

mau momen

a, serão abo

       
região metrop
pela oferta tot

, Disponíve

aram queda

5,96%, resp

a em Megaw
o Trimestre d

Con

2

1

UP 

1

NC. 

 um recuo

reflete o cen

nergética (E

da de eletr

a 2014. 

construção

ade. Bonizí

mia brasileir

tura e habit

setor que p

das de qualif

ado, o setor

nto econôm

ordados o Ín

politana de M
tal de imóveis

el em: dados

a mais acent

pectivament

att-hora (MW
de 2014 e 20
nsumo de ene

trimestre [M

2014 

28.927 

37.905 

2.506 

470 

169.807 

o de 12,87%

nário desfav

EPE), o Nor

ricidade (-

o civil é um

ío (2001) de

ra, atuando 

tação, bem 

possibilita a 

ficação prof

r de constru

mico. Com a

ndice de Ve

Maceió. Ele co
 residenciais, 

s.al.gov.br. 

tuada em re

e.  

Wh) por Segm
15. 
ergia no 4º 
MWh] 

2015 

23.097 

123.062 

1.444 

348 

147.951 

% no cons

vorável ao lo

deste termin

8,8%), enq

m dos que m

etalha que 

na geração

como produ

absorção, d

fissional. 

ução civil se

a finalidade 

elocidade de

orresponde ao 
multiplicado p

4

elação ao m

mento Indus

Variaç
Percent

-20,

-10,7

-42,3

-25,9

-12,8

sumo no ú

ongo do an

nou o ano c

quanto o B

mais cresce

este setor d

o de empre

utos estraté

do ponto de

egue a traje

de proporc

e Vendas2 (

total das ven
por 100. 

 

mesmo 

trial, 

ção 
tual 

15 

76 

38 

96 

87 

último 

no. De 

com a 

Brasil 

em no 

detém 

ego e 

égicos 

e vista 

etória 

cionar 

(IVV) 

ndas de 



Nota

 

e o C

no úl

depo

médi

de no

5,5 e

dezem

imob

passa

dos p

alta n

Tab

outub

novem

dezem

Médi

Fon

médi

relaç

em 1

acom

          
3 Em 
desen
Pesqu

a técnica, M

Custo da Co

Tomando

ltimo trimes

ois uma qu

ia do último

ovembro fo

em 2015. 

A queda

mbro de 2

biliário da c

a a indústri

programas d

nas taxas de

bela 3 - Indic
da Co

Mês 

bro 

mbro 

mbro 

ia do 4º Trim

nte: IBGE e Si

A tabela

ia de R$ 88

ção ao quart

0,67, no ac

Cabe rat

mpanhar o a

                     
parceria com 

nvolve a exec
uisa de Custos

Maceió, n. 07

onstrução Ci

o a tabela 3

stre de 2015

eda consid

o trimestre 

oi o que apr

a acentuad

2015, demo

cidade de M

a e o setor 

de habitaçã

e juros, o qu

cadores (Índi
onstrução Civ

mestre 

nduscon – AL

a 3 também 

89,42 no p

to trimestre

umulado do

tificar que 

aumento da 

                      
a Caixa Econ

cução da men
s e Índices da C

7, fev. 2016

ivil por Met

3, observou-

5, teve uma

erável em 

de 2015 foi

resentou a m

da no (IVV

onstrado d

Maceió. Ess

de construç

ão do Gover

ue provoca u

ice de Veloci
vil em Alago

2014 

5,5 

1,1 

3,8 

3,47 

L. 

nos mostra

eríodo, que

e de 2014. E

o ano.   

esse cresci

inflação, po

       
nômica Feder

nsuração deste
Construção C

, Disponíve

tro Quadrad

-se que o IV

a elevação, d

dezembro, 

i mais alta 

maior varia

V), princip

decaimento

ses números

ção civil no

rno Federal

uma retraçã

idade de Ven
oas, para o qu

IVV2 

201

3,6

5,5

2,6

3,9

a que o cus

e representa

Essa alta al

imento nos 

ois a elevaç

ral, o Instituto
e indicador m

Civil (SINAPI)

el em: dados

do3. 

VV do merc

de outubro 

passando 

que o mesm

ação, quand

almente do

do volum

s são result

o país, com

l, a dificuld

ão da deman

ndas – IVV e
uarto trimest

C

15 

6 

5 

6 

9 

sto por m2 a

a uma varia

lavanca a ta

custos da 

ão dos preç

o Brasileiro d
mensalmente, 
). 

s.al.gov.br. 

cado para ci

(3,6) para n

para 2,6. M

mo período 

o o IVV fo

o mês de 

e de vend

tado do mom

a mudança

dade no ace

nda por imó

e Custo por M
tre de 2014 e

Custo da Cons

2014 

820,30 

827,30 

835,42 

827,67 

aumentou, c

ação positiv

axa de infla

construção 

os das maté

e Geografia e
através do Si

5

idade de Ma

novembro (5

Mesmo ass

de 2014. O

oi 1,1 em 20

novembro 

das no me

omento pelo

a no marco 

esso ao créd

óveis.  

Metro Quadr
e 2015. 

strução por m

2015 

887,37

889,62

891,27

889,42

chegando a

va de 7,49%

ação que, fe

por m² ten

érias-primas

e Estatística (
istema Nacio

 

aceió, 

5,5) e 

im, a 

O Mês 

014 e 

para 

rcado 

o qual 

legal 

dito e 

rado) 

m²(3) 

7 

2 

7 

2 

a uma 

% em 

echou 

nde a 

s e da 

IBGE) 
onal de 



Nota

 

mão 

4

geraç

econ

deriv

indús

petró

passa

(5,67

corre

Tab

Petról

Líquid

Gás N

Fon

apon

de tr

exem

princ

a técnica, M

de obra pro

4. Petróleo 

O aumen

ção elétrica

nomia de tod

vados de p

stria nacion

Observan

óleo, gás na

ado (3,25%

7%). Cabe 

espondendo

ela 4 - Produ

Produção (e

leo 

do de Gás Nat

Natural 

Tot

nte: ANP. Elab

Em sínt

ntam para a 

ransformaçã

mplo do an

cipalmente n

Maceió, n. 07

ovocam difi

e Gás Natu

nto do cons

, calefação,

dos os paíse

etróleo e b

nal em outub

ndo a tabela

atural e líq

%), alavanca

destaque 

o a, aproxim

ução de Petró
pa

em barris) 

tural - LGN 

tal 

boração SEPL

tese, os da

identificaç

ão, a const

no anterior,

na construç

7, fev. 2016

culdades pa

ural 

sumo de pe

 etc.) fazem

es. De acord

biocombustí

bro deste an

a 4, percebe

quido de gá

ado, princip

ao petróle

madamente 8

óleo, Gás Na
ara o Quarto

187

230

54

47

LAG/SINC. 

ados  apres

ão de dificu

rução civil 

que a ind

ão civil e in

, Disponíve

ara o setor, 

etróleo e seu

m do mesmo

do com o IB

íveis foi o 

no, em comp

emos que ho

ás natural e

palmente, pe

eo e gás 

86,8% da pr

atural, Líquid
 Trimestre d

4º Tr

2014 

7.278.628 

0.151.516 

4.314.219 

1.744.363 

sentados e 

uldades nos

 e a indúst

dústria teve

ndústria de t

 

 

 

 

el em: dados

aumentando

us derivado

o uma fonte

BGE, a que

principal 

paração a se

ouve um au

em relação 

ela ampliaç

que alavan

rodução tota

do de Gás Na
e 2014 e 201

rimestre 

20

197.8

232.3

56.78

487.0

discutidos

s setores ind

tria extrativ

e uma redu

transformaç

s.al.gov.br. 

o os custos. 

os (combust

e de energia

eda de 2,7%

responsáve

etembro.  

umento da p

ao mesmo 

ção da extra

ncaram a 

al em 2015. 

atural, em Ba
15. 

015 

93.269 

83.261 

86.367 

62.897 

na presen

dustriais lig

va mineral. 

ução no tax

ção. 

6

 

tível automo

a essencial p

% na produç

el pelo recu

produção to

período do

ação de pet

produção 

 

arris, em Ala

Variação (

5,67 

0,97 

4,55 

3,25 

nte nota té

gados a ind

 Observou-

axa de emp

 

otivo, 

para a 

ção de 

uo da 

tal de 

o ano 

tróleo 

total, 

agoas 

(%) 

écnica 

ústria 

-se, a 

prego, 



Nota

 

REF

 

Agên
Petró
de fe
 
 
BON
em e
conta
 
 
Eletr
 
 
IBGE
<http
fever
 
 
Mini
<http
de 20
 
 
Sind
Cons
06 de
 
 
SOY
Turk

a técnica, M

FERÊNCIA

ncia Nacion
óleo e Gás 

evereiro de 2

NIZIO, R. C
empresas do
abilidade e 

robrás. Dad

E. Dados d
p://www.sid
reiro de 201

istério do T
p://portal.mt
016. 

dicato da In
strução Civ
e julho de 2

YTAS, U., S
kish manufa

Maceió, n. 07

AS 

nal do petr
Natural. D
2016. 

C. Um estud
o setor de co
controlador

dos de Cons

a Construç
dra.ibge.gov
16. 

Trabalho e 
te.gov.br/ca

ndústria e d
vil. Disponí

2015. 

SARY, R. T
acturing indu

7, fev. 2016

óleo, Gás N
Disponível e

o sobre os a
ontrução civ
ria). Univer

sumo de En

ção Civil. D
v.br/bda/tab

Emprego –
aged_mensa

da Constru
ível em: <ht

The relation
ustry. Energ

, Disponíve

Natural e B
em: <http://w

aspectos rel
vil. 2001. 18
sidade de S

nergia Elétr

Disponível e
bela/listabl.a

– MTE (CA
al/principal.

ção Civil  (
ttp://www.s

n between e
gy Economi

el em: dados

Biocombust
www.anp.go

levantes da 
88 p. Disser
ão Paulo, S

rica, por cl

em: 
asp?z=t&c=

AGED). Dis
.htm >. Ace

(SINDUSC
sinduscon-a

energy and 
ics. 2006. 

s.al.gov.br. 

íveis – ANP
ov.br/ >. Ac

contabilidad
rtação (mest
São Paulo, 2

lasse.  

=2296>. Ace

sponível em
essado em: 0

ON – AL). 
l.com.br/>. 

production

7

P. Dados de
cessado em

de e o seu u
trado em 

2001. 

essado em: 

m: 
02 de fevere

 Dados da 
Acessado e

n: Evidence 

 

e 
: 04 

uso 

de 08 

eiro 

em: 

from 


