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A presente Nota Técnica tem como  objetivo apresentar um panorama geral da 

indústria, abordando alguns setores como: mercado de trabalho, energético, construção 

civil e combustíveis, para a economia alagoana no primeiro trimestre do ano de 2016, 

com base nos dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED), Eletrobrás, Sindicato da Indústria e da Construção Civil de Maceió 

(sinduscon) e Agencia Nacional do Petróleo (ANP), e tem como foco o comportamento 

dos principais indicadores dos setores supracitados. 

De acordo com a pesquisa dos indicadores  industriais executada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), apesar da acentuação da recessão da 

atividade industrial nacional, essa apresentou nesse trimestre, um crescimento no 

faturamento real. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, percebe-se 

um decrescimento percentual médio de -0,02.  Os dados podem ser observados na tabela 

1. 

Figura 1 - Faturamento real trimestral para a indústria de transformação nacional 

 
Fonte: CNI. Elaboração SEPLAG/SINC. 
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1. Emprego 

Ao analisar os dados do CAGED para o primeiro trimestre de 2016, é possível 

perceber uma queda muito acentuada, se comparado ao primeiro trimestre de 2015 

(974,15%) – quando o saldo para a indústria fechou negativo em 19.151 postos de 

trabalho. Esses resultados são reflexos das demissões nos subsetores da indústria de 

transformação e construção civil, responsáveis, praticamente, à totalidade do saldo. Os 

cortes do governo, em meio ao ajuste fiscal, afetaram diretamento o segmento da 

construção civil, que teve uma redução de 133,33% no nível de emprego em 

comparação ao mesmo período do ano anterior. 

Parte deste resultado deve-se ao fato de que a indústria sucroenergética inicia as 

demissões por conta do período entre safras, que normalmente inicia-se no primeiro 

trimestre de cada ano. É válido reforçar que este sub-setor absorve um grande 

contigente de mão-de-obra em tempos de colheita e produção. 

Tabela 1 - Saldo de Emprego para a Indústria, por Categoria, para o Primeiro Trimestre 
de 2015 e 2016, em Alagoas 

SETORES DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

Saldo Primeiro 
Trimestre 2015 

(Variação absoluta) 

Saldo Primeiro 
Trimestre 2016 

(Variação absoluta) 

Variação 
Percentual 

Extrativa Mineral 2 -7 -350,00% 

Indústria de Transformação -3.035 -18.292 -602,70% 

Serviços Industriais de Utilidade Pública - 
SIUP 

-36 -76 -211,11% 

Construção Civil -582 -776 -133,33% 

Total da Indústria -3.651 -19.151 -524,54% 

Somatório de todos os Setores  -2.248,00 -21.899,00 -974,15% 

Fonte: MTE (CAGED). Elaboração SEPLAG/SINC. 

Ao atentarmos para a tabela 1 é possível notar que o ano de 2016 foi bastante 

afetado pelo ajuste fiscal que governo vem realizando, com finalidade de equilibrar suas 

contas e amenizar os efeitos da crise. 

Quando analisamos os dados a nível nacional (Figura 2) percebemos que o 

estado de Alagoas segue a mesma trajetória do Brasil, no entanto, o segmento da 
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indústria de transformação nacional foi o mais  afetado pela crise, com uma queda de 

558,74% no número de postos de trabalho, enquanto os Serviços Indústriais de 

Utilidade Pública caíram 485,87%. Este resultado corrobora com os dados da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), cuja divulgação informa que o estado de 

Alagoas teve uma perda de 1,7 pontos percentuais de participação da indústria no total 

entre 2010 e 2013. Em 2013 o valor adicionado da indústria no PIB do estado foi 

17,6%. 

Figura 2: Saldo de Emprego para a Indústria, por Categoria, para o Primeiro Trimestre 
de 2015 e 2016, Brasil. 

 
Fonte: MTE (CAGED). Elaboração SEPLAG/SINC. 

Evidentemente que a retração dos gastos do Governo teve impactos no nível de 

emprego, como detalhando acima, da renda e da utilização de insumos, como é o caso 

da energia, detalhada abaixo. 

2. Energia Elétrica 

Em um estudo de 2006, Soytras e Sári avaliaram a relação entre energia e 

produção industrial na Turquia, dados os fatores investimento e emprego fixos. 

Chegaram a conclusão de que há uma relação de causalidade entre consumo de 
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A constatação acima é reforçada ao observar os dados do consumo de energia 

elétrica da indústria no estado de Alagoas, conforme Tabela 2, em megawatt-hora 

(MWh), para o primeiro trimeste de 2016.  

A exemplo do que foi abordado na sessão 1, quando discutimos o mercado de 

trabalho, o consumo de energia, a exemplo deste, já que á uma correlação entre ambos 

(emprego e energia), o primeiro trimestre de 2016 apresentou uma piora em relação ao 

mesmo período do ano anterior. 

Tabela 2 - Consumo de Energia Elétrica em Megawatt-hora (MWh) por Segmento 
Industrial, em Alagoas, para o Primeiro Trimestre de 2015 e 2016. 

Segmento da Indústria 

Consumo de energia no 1º trimestre 
[MWh] Variação 

Percentual 
2015 2016 

Extrativa Mineral 28.489 27.712 -2,73% 

Indústria de Transformação 129.091 118.875 -7,91% 

Serviços Industriais de Utilidade Pública - SIUP 1.394 1.774 27,26% 

Construção Civil 459 361 -21,35% 

Total da Indústria 159.433 148.723 -6,72% 

Fonte: Eletrobrás. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Ao observar os dados na tabela acima, é possível notar, que todos os segmentos 

indústriais apresentaram variações percentuais negativas para o consumo de energia 

elétrica (no primeiro trimestre de 2015 apenas o SIUP apresentou variação positiva de 

27,26%). Cabe destaque ao setor da construção civil, que apresentou queda mais 

acentuada em relação ao mesmo período do ano passado (21,35%).  

No total da indústria, houve um recuo de 6,72% no consumo no primeiro 

trimestre de 2016. Essa performance reflete o cenário desfavorável ao longo do ano. De 

acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Nordeste terminou o ano de 

2015 com a maior queda percentual na demanda de eletricidade (8,8%), enquanto o 

Brasil apresentou queda de 5,3%. 
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3. Construção Civil 

Teixeira e Carvalho (2005) reforçam a importância da construção civil para o 

desenvolvimento econômico, ao argumentarem em favor da priorização dos 

investimentos no setor, por seus efeitos diretos, indiretos e induzidos na produção, 

emprego, renda e arrecadação correlacionando  mudanças de comportamento na 

construção civil e seus efeitos. 

A exemplo do trimestre passado, o setor de construção civil segue a trajetória 

descrecente, resultado do mau momento econômico. Com a finalidade de proporcionar 

uma análise mais detalhada, serão abordados o Índice de Velocidade de Vendas1 (IVV) 

e o Custo da Construção Civil por Metro Quadrado2. 

Tomando a tabela 3, observou-se que o IVV do mercado para cidade de Maceió, 

no primeiro trimestre do corrente ano, teve uma redução de 32,25% de janeiro a março. 

Este resultado fica ainda mais crítico quando compara-se o primeiro trimestre, para os 

anos de 2015 e 2016, cuja queda no índice de velocidade de vendas, para a cidade de 

Maceió retraiu 67,15%. 

A queda acentuada no (IVV), principalmente para o mês de março de 2016, 

demonstra o decaimento do volume de vendas no mercado imobiliário da cidade de 

Maceió. Esses números são resultado do momento pelo qual passa a indústria e o setor 

de construção civil no país, além de mudanças no marco legal do Programa Minha Casa 

Minha Vida, do Governo Federal, o que provoca uma retração da demanda por imóveis.  

Os dados do SINAPI, Tabela 3, mostra que o custo por m2 aumentou, chegando 

a uma média de R$ 1.126,28 no período, que representa uma variação positiva de 6,67% 

em relação ao primeiro trimestre de 2015.  

1 Este índice é calculado para a região metropolitana de Maceió. Ele corresponde ao total das vendas de 
unidades habitacionais dividida pela oferta total de imóveis residenciais, multiplicado por 100. 
2 Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
desenvolve a execução da mensuração deste indicador mensalmente, através do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). 
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Criado em 1969, o Sinapi tem como objetivo a produção de informações de 

custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando não só à 

elaboração e avaliação de orçamentos, como também ao acompanhamento de custos. 

Tabela 3 - Indicadores (Índice de Velocidade de Vendas – IVV e Custo por Metro 
Quadrado em Reais) da Construção Civil em Alagoas, para o Primeiro trimestre de 
2015 e 2016. 

Mês 
IVV1 Custo da Construção por m²(2) 

(R$) 

2015 2016 2015 2016 

janeiro 9,1 3,1 1.052,96 1.122,73 

fevereiro 8,9 2,4 1055,74 1.127,14 

março 5,1 2,1 1058,99 1.128,97 

Média do 1º Trimestre 7,70 2,53 1.055,90 1.126,28 

Fonte: IBGE e Sinduscon – AL. 

Nota: (1) Este índice é calculado para a região metropolitana de Maceió. Ele corresponde ao total das 
vendas de unidades habitacionais dividida pela oferta total de imóveis residenciais, multiplicado 
por 100. 
(2) Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) desenvolve a execução da mensuração deste indicador mensalmente, através do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). 

Cabe ratificar que esse crescimento nos custos da construção por m² tende a 

acompanhar o aumento da inflação, pois a elevação dos preços das matérias-primas e da 

mão de obra provocam dificuldades para o setor, aumentando os custos. 

4. Petróleo e Gás Natural 

O aumento do consumo de petróleo e seus derivados (combustível automotivo, 

geração elétrica, calefação, etc.) fazem do mesmo uma fonte de energia essencial para a 

economia de todos os países uma vez que estes são os propulsores da indústria. 

 Apesar da economia nacional não estar vivendo uma sitação confortável, o 

consumo nacional de petróleo tem aumentado consideravelmente. De acordo com dados 

da ANP a média anual da produção operada na camada pré-sal em 2015 foi a maior da 
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história, atingindo uma média de 767 mil barris por dia, superando a produção de 2014 

em 56%. 

Observando a Tabela percebemos que houve um aumento da produção total de 

petróleo, gás natural e líquido de gás natural em relação ao mesmo período do ano 

passado (6,64%), alavancado, principalmente, pela ampliação da extração de Líquido de 

Gás Natural (56,04%).  

Cabe destacar que este aumento na produção, também, foi direcionado por um 

aumento na demanda pela matéria prima, principalmente combustíveis, em particular a 

gasolina. Esta expansão foi possível devido à capacidade de oferta da camada pré-sal. 

Tabela 4 - Produção de Petróleo, Gás Natural, Líquido de Gás Natural, em Barris, em 
Alagoas para o Primeiro Trimestre de 2015 e 2016 

Produção (em barris) 1º Trimestre 
2015 

1º Trimestre 
2016 Variação (%) 

Petróleo 413.322 435.481 5,36% 

Líquido de Gás Natural - LGN 70.605 110.170 56,04% 

Gás Natural 690.265 706.546 2,36% 

Total 1.174.193 1.252.197 6,64% 

Fonte: ANP. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Em síntese, os dados  apresentados e discutidos na presente nota técnica 

apontam para a identificação de dificuldades nos setores industriais ligados a indústria 

de transformação, a construção civil e a indústria extrativa mineral em função do ajuste 

pelo qual passa a economia nacional.  
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