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Caracterização da Indústria da Construção Civil na

Região Nordeste

34.035 estabelecimentos na 

Construção Civil:
 21.535 – Construção de

Edifícios.

 3.805 – Obras de

Infraestrutura

 8.695 - Serviços

Especializados para a

Construção.

 16,68% do total dos

estabelecimentos da

Construção Civil no País

(204.009) estão na Região

Nordeste.
Fonte: RAIS 2020 – Ministério do Trabalho

PIB Construção Civil  (2019)

 NE = R$40,733 bi

 Brasil = R$248,643 bi

 NE responde por 16,38% da 

Construção nacional 
Fonte: Contas Regionais - IBGE

NE – 3º maior setor da 

Construção Civil no País - 2019

 Sudeste (48,79% do total)

 Sul (18,76% do total)

 Nordeste (16,38% do total)

 Centro-Oeste (9,87% do 

total)

 Norte (6,20% do total)
Fonte: Contas Regionais - IBGE

NE– 451.870 trabalhadores com  

carteira assinada  na Construção 

(fevereiro/22), o que correspondeu 

a 18,96% do total de trabalhadores 

no setor, no País (2.383.803). 
Fonte: Ministério do Trabalho

 Lançamentos

 Total Brasil 2021: 265.678

 Nordeste: 37.643 = 14,17% 

do total Brasil

Fonte: Brain Consultoria.

 Vendas residenciais

 Total Brasil 2021: 261.443

 Nordeste: 46. 414 = 17,75% 

do total Brasil

 Estoque residencial

 Total Brasil 2021: 

232.566

 Nordeste: 38.960 = 

16,75% do total

NE– 6,673 milhões de  trabalhadores com  carteira 

assinada  no total atividades(fevereiro/22),  sendo 

que 6,77%   (451.870) referem-se a Construção 

Civil.  Fonte: Ministério do Trabalho
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Caracterização da Indústria da Construção Civil na Bahia

7.812 estabelecimentos na 

Construção Civil:
 4.052 – Construção de Edifícios.

 1.225 – Obras de Infraestrutura

 2.535 - Serviços Especializados

para a Construção.

 3,83% do total dos

estabelecimentos da Construção

Civil no País estão na Bahia.

 22,95% do total de

estabelecimentos da Construção

no Nordeste (34.035) estão na

Bahia.

Fonte: RAIS 2020 – Ministério do Trabalho

PIB Construção Civil  (2019)

 BA = R$ 12,488 bi

 Brasil = R$248,643 bi

 BA respondeu por 5,0 % da Construção 

nacional 
Fonte: Contas Regionais – IBGE e Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 

Bahia

BA – Maior setor da 

Construção Civil no  Nordeste 

(2019).

 BA – 30,7% do PIB da 

Construção no Nordeste.

 PE – 16% do PIB da 

Construção no Nordeste

 CE  - 14,9% do PIB da 

Construção no Nordeste.
Fonte: Contas Regionais - IBGE

BA – 133.861  trabalhadores com  

carteira assinada na Construção 

(fevereiro/22), o que corresponde a 

5,62% do total de trabalhadores no 

setor, no País (2.383.803). 
Fonte: Ministério do Trabalho

 PIB da Construção na BA

registrou, em 2021,

crescimento de 3,7%
Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

BA - 29,62% (133.861)  do total 

trabalhadores com  carteira 

assinada (fevereiro/22) na  

Construção  Civil,  no Nordeste  

(451.870)
Fonte: Ministério do Trabalho

BA – 1,822 milhão de  trabalhadores 

com  carteira assinada  em todas as 

atividades (fevereiro/22), sendo que 

133.861 estão na Construção = 7,35% 

do total de trabalhadores formais no 

estado são da Construção Civil. 
Fonte: Ministério do Trabalho

Salvador – 49.235 trabalhadores com  

carteira assinada  na Construção 

(fevereiro/22) = 36,78% do total de 

trabalhadores no setor no estado 

(133.861). Fonte: Ministério do Trabalho
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Nível de atividade da Construção Civil  no Brasil, na Região Nordeste e 

na Bahia,  no 1º trimestre de 2022 foi o melhor dos últimos anos

 Conforme a Sondagem Indústria da Construção Civil, realizada pela Confederação Nacional da Indústria

(CNI), com o apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o nível de atividade do setor,

no 1º trimestre/22, atingiu 47,9 pontos na Bahia, o que correspondeu ao seu maior patamar dos últimos

10 anos. Esse movimento também foi observado pela Construção Civil nacional.

 Já a Construção Civil na Região Nordeste apresentou, na média dos primeiros três meses de 2022, o seu

melhor desempenho, para o período, desde 2011.
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Nível de atividade da Construção Civil encerrou o 1º trimestre do ano em alta

 Dados da Sondagem da Construção, realizada pela CNI, com o apoio da CBIC, indicam que na Região

Nordeste e no estado da Bahia, assim como aconteceu na média geral do Brasil, a Construção Civil

encerrou o primeiro trimestre do ano com o maior patamar de atividades desde outubro/21.
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Capacidade de operação das empresas de construção na Bahia 

supera o resultado do Nordeste e do Brasil 

 Utilização da capacidade de operação das empresas de Construção Civil na Bahia supera o patamar médio

alcançado pela região Nordeste e também pelo Brasil.

 Enquanto no Brasil, e na região Nordeste, o resultado alcançado em março/22 foi o melhor desde 2014, a

Bahia apresentou o melhor número da sua série histórica iniciada em 2012. Assim, registrou patamar recorde

de utilização da capacidade operacional no estado.
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Aumenta a percepção de incremento no custo da construção 

 No 1º trimestre/22 os empresários da Construção voltaram a perceber com maior intensidade os aumentos nos

preços dos insumos e das matérias primas.

 Na Bahia essa percepção foi mais acentuada do que no Brasil e na Região Nordeste. Esse fato pode ser

explicado porque, no final de 2021, foi o empresário baiano que apresentou a menor percepção de alta desse

do custo. Mas também é preciso considerar que o patamar registrado pela Bahia é o maior da série histórica

iniciada em 2012.
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Desde julho/20 a Construção Civil convive com fortes elevações 

em seus custos 

 De julho/20 a março/22 a Construção Civil baiana registrou forte incremento em seus custos.

 De acordo com o CUB-BA, calculado e divulgado pelo Sinduscon-BA, a chapa de compensado, nesse

período, registrou incremento superior a 100%. Aço, vidro, porta e tinta estão entre os insumos com as

maiores elevações de preços no período em análise.
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Custo da Construção continua em alta 

 O custo com a elevação nos preços dos insumos do setor continua preocupando.

 De janeiro/20 a março/22 observam-se variações expressivas: condutores elétricos (91,9%), tubos e

conexões de PVC (+91,8%), vergalhões e arames de aço ao carbono (+81,5%) e eletroduto de PVC (+70,8%)

são alguns exemplos de altas.
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Número de trabalhadores na Construção Civil no Nordeste 

supera patamar pré-pandemia

 O número de trabalhadores com carteira assinada, na Construção Civil, na Região Nordeste,

cresceu 19,86% em fevereiro/22 em relação a fevereiro/20 (patamar pré-pandemia). Isso

significa que o setor, na referida região, gerou, entre fevereiro/20 a fevereiro/22 um total de

74.866 novas vagas.
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Número de trabalhadores na Construção Civil na Bahia supera 

patamar pré-pandemia

 O número de trabalhadores com carteira assinada, na Construção Civil, na Bahia, cresceu

18,19% em fevereiro/22 em relação a fevereiro/20 (patamar pré-pandemia). Isso significa que o

setor, no estado, gerou, entre fevereiro/20 a fevereiro/22 um total de 20.599 novas vagas.
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Mercado de trabalho formal da Construção, no Nordeste,  segue dinâmico 

desde o início do segundo semestre/20

 Considerando o período de junho/20, até fevereiro/22, a Construção Civil na Região Nordeste só

não registrou saldo (diferença entre admitidos e demitidos) positivo nos meses de dezembro/20 e

dezembro/21, o que demonstra o dinamismo das atividades do setor na Região.
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Mercado de trabalho formal da Construção, na Bahia,  segue 

dinâmico desde o início do segundo semestre/20

 Considerando o período de julho/20, até fevereiro/22, a Construção Civil na Bahia só não

registrou saldo (diferença entre admitidos e demitidos) positivo nos meses de dezembro/20 e
dezembro/21, o que demonstra o dinamismo das atividades do setor no estado.
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Bahia foi o segundo estado com maior geração de novas vagas na 

Construção no primeiro bimestre/22

 A geração de novas vagas na Construção Civil baiana foi destaque no primeiro bimestre de 2022
e o estado foi o segundo maior gerador de novas vagas no setor.
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2021 2022

1.415 930

1.1 Instalações Elétricas,hidráulicas e outras instalações em contruções 515 306

1.2 Demolição e preparação do terreno -12 112

1.3 Obras de acabamento 260 116

1.4 Outros serviços especializados para construção 652 396

2.475 2.684

2.1 Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais 434 743

2.2 Construção de outras obras de infraestrutura 1.343 1.237

2.2.1 Obras portuárias, marítimas e fluviais 0 -25 

2.2.2 Obras de Eng. Civil não especificadas anteriormente 31 589

2.2.2.1 Construção de instalações esportivas e recreativas 1 13
2.2.2.2 Outras obras de engenharia civil não especificadas 

anteriormente 30 576

2.2.3 Montagem de instalações Industriais e de estruturas metálicas 1.312 673

2.2.3.1 Montagem de estruturas metálicas 1 25

2.2.3.2 Obras de montagem industrial 1.311 648

2.3 Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações,água, esgoto e transp. por dutos 698 704

1.520 3.906

5.410 7.520

Fonte: NOVO CAGED,Ministério do Trabalho.

Vagas de emprego geradas na Bahia em 2021 e 2022 (Jan-Fev)

1.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO

2.OBRAS DE INFRAESTRUTURA

3.CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CONTRUÇÃO TOTAL

Saldo de novas vagas na Construção Civil, na Bahia, no primeiro 

bimestre/22 supera igual período do ano anterior

 O saldo de novas vagas geradas na Construção Civil baiana no primeiro bimestre/22 foi 39% superior ao registrado em igual

período de 21. Isso significa que enquanto nos meses de janeiro e fevereiro/21 foram gerados 5.410 novos empregos no

setor, em igual período de 2022 este número correspondeu a 7.520.

 A Construção de Edifícios foi o principal responsável pelo incremento nas vagas no setor no estado. O crescimento

registrado no 1º bimestre/22, em relação a igual período do ano anterior, foi de 156,97%, ao passar de 1.520 novas vagas em

jan-fev/21 para 3.906 em jan-fev/22.
 No segmento de Obras de Infraestrutura a alta, no período em análise, foi de 8,44%.



16

2021 2022

2.629 1.719

1.1 Instalações Elétricas,hidráulicas e outras instalações em contruções 1.585 407

1.2 Demolição e preparação do terreno -570 -70 

1.3 Obras de acabamento 545 286

1.4 Outros serviços especializados para construção 1.069 1.096

3.066 2.964

2.1 Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte especiais -1.431 763

2.2 Construção de outras obras de infraestrutura 2.034 1.115

2.2.1 Obras portuárias, marítimas e fluviais 98 27

2.2.2 Obras de Eng. Civil não especificadas anteriormente -26 431

2.2.2.1 Construção de instalações esportivas e recreativas 30 73
2.2.2.2 Outras obras de engenharia civil não especificadas 

anteriormente -56 358

2.2.3 Montagem de instalações Industriais e de estruturas metálicas 1.962 657

2.2.3.1 Montagem de estruturas metálicas 739 228

2.2.3.2 Obras de montagem industrial 1.223 429

2.3 Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações,água, esgoto e transp. por dutos 2.463 1.086

7.699 8.229

13.394 12.912

Fonte: NOVO CAGED,Ministério do Trabalho.

Vagas de emprego geradas no Nordeste em 2021 e 2022 (Jan-Fev)

1.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO

2.OBRAS DE INFRAESTRUTURA

3.CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CONTRUÇÃO TOTAL

Construção de edifícios, na região Nordeste, registrou melhora na 

geração de novas vagas no primeiro bimestre/22

 O saldo de novas vagas geradas na Construção Civil, na Região Nordeste, no primeiro bimestre/22 foi 3,60%

inferior ao registrado em igual período de 21. Isso significa que enquanto nos meses de janeiro e fevereiro/21

foram gerados 13.394 novos empregos no setor, em igual período de 2022 este número correspondeu a 12.912.

 Entretanto, a Construção de edifícios apresentou resultado positivo de 6,88%, ao passar de 7.699 novas vagas
no período de janeiro a fevereiro/21 para 8.229 em iguais meses de 2022.
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Salvador foi a terceira cidade com maior geração de novas vagas na 

Construção no primeiro bimestre/22

 Construção de Edifícios puxou o resultado

positivo do emprego formal da Construção

civil nos primeiros dois meses de 2022 na

Bahia.
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Bahia – Novas vagas geradas por segmento da Construção 

 Serviços Especializados para a Construção e Construção de Edifícios são destaques na geração
de novas vagas em 2022 em relação ao período pré-pandemia.



19

Nordeste – Novas vagas geradas por segmento da Construção 

 Obras de Infraestrutura e Construção de Edifícios são destaques na geração de novas vagas em
2022 em relação ao período pré-pandemia.
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Aumento do preço dos imóveis residenciais novos em Salvador 

ainda é muito inferior ao aumento de custos da construção 

 A variação do preço de imóveis residenciais não está acompanhando o aumento dos seus custos.

 Analisando os dados de cinco capitais do País (Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Salvador e Belo Horizonte)

observa-se que o aumento do INCC/FGV, do 3º trimestre/20 até o 4º trimestre/21, supera o incremento dos preços.

 Nesta comparação, a cidade de Salvador se destaca como uma das que registrou o menor aumento nos preços dos

imóveis residenciais.
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Evolução do PIB da Construção Civil  no Brasil, na

Região Nordeste e na Bahia
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Expectativas para o PIB da Construção Civil no Brasil 

 No início de 2022 a CBIC projetou expansão de 2% para o PIB da Construção.

 Entretanto, após o resultado de 2021 superar as expectativas, e o nível de atividades do setor

permanecer elevado nos primeiros três meses do ano, a projeção foi revisada para 2,5%.

 Apesar da taxa inferior a registrada em 2021, será a primeira vez nos últimos nove anos que a

Construção Civil crescerá por dois anos consecutivos.

 Além disso, desempenho do setor deverá, pelo segundo ano consecutivo, superar o crescimento

nacional.
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Empresário da Construção na Bahia melhora sua expectativa
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Empresário da Construção na Bahia melhora sua expectativa
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Empresário da Construção no Nordeste melhora sua expectativa
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Empresário da Construção no Nordeste melhora sua expectativa
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Análise do cenário Construção Civil

 A Construção Civil, no Brasil, encerrou 2021 com crescimento de 9,7% em seu Produto

Interno Bruto (PIB). O resultado superou as expectativas, que indicavam alta em torno

de 8%.

 Mesmo considerando esse crescimento, de 2014 até 2021 o setor ainda acumula queda

de cerca de 26%.

 No início de 2022 a expectativa era de que o setor registrasse crescimento de 2%.

 O ciclo de negócios no mercado imobiliário iniciado no segundo semestre de 2020, o

avanço do processo de vacinação, a reabertura da economia, e o maior controle da

pandemia no Brasil eram alguns dos motivos que contribuíram para a manutenção do

otimismo.

 Desde 2013 o setor não cresce por dois anos consecutivos.

 Entretanto, ainda existem preocupações: a continuidade do aumento dos custos da

construção (aumento nos preços de insumos e no custo com a mão de obra);o

aumento dos juros; a redução do dinamismo da atividade econômica; a inflação

persistente; o conflito Rússia x Ucrânia; as incertezas do período eleitoral e o aperto

monetário nos EUA são algumas delas.

 Apesar desses desafios, o setor aumentou a sua estimativa de crescimento para 2022.

Assim, a expectativa atual é de alta de 2,5%.



Muito obrigada!

Elaboração:
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