
EmpregoS e gasto público 
Pernambuco e o contexto nacional

Uma análise do impacto da crise sobre 
a economia e o mercado de trabalho 

com base em dados secundários. Este é 
o primeiro produto de um total de três 
estudos contratado pelo Conselho de 

Gestão do LIDE Pernambuco a CEPLAN 
- Consultoria Econômica.

O objetivo geral dessa iniciativa do LIDE Pernambuco é produzir uma 
agenda com alternativas que minimizem os impactos da crise em Pernambuco, sendo os 
objetivos específicos dos três estudos:

1. Identificar os principais impactos da crise econômica brasileira na economia de Pernambuco;

2. Fazer um balanço dos investimentos produtivos e em infraestrutura econômica realizada e 
planejada para Pernambuco nos últimos cinco anos; 

3. Propor iniciativas privadas e públicas para minimizar os impactos da crise no estado e 
para construir as condições que permitam a retomada do desenvolvimento econômico de 
Pernambuco;

O conteúdo deste primeiro produto analisa a trajetória recente e o comportamento 
da economia de Pernambuco na crise atual, fazendo uma leitura do desempenho da atividade 
econômica por setor, do comportamento do mercado de trabalho e das finanças estaduais. 
Esta parte do estudo foi realizada com base em dados secundários. 

Esse estudo aborda o período de 2005 a 2015, detendo-se mais nos últimos dois anos da série 
(2014-2015) que presenciaram a fase aguda de desaceleração e, posteriormente, de retração 
no nível da atividade econômica. Além disso, na parte final, o texto analisa os indicadores de 
desempenho econômico relativos ao primeiro trimestre de 2016.

É uma contribuição efetiva do LIDE Pernambuco para o Estado, que se propôs a viabilizar e 
oferecer a sociedade civil organizada um estudo cuja expectativa é apoiar com informações 
quantitativas e qualitativas as ações e decisões do poder público, das entidades e da 
comunidade empresarial.
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1. Introdução
Este estudo tem como objetivo o exame de aspectos gerais da crise da 
economia brasileira e suas repercussões em Pernambuco. Além desta introdução, 
este texto está dividido em cinco partes:

1. Inicia com uma descrição sumária do contexto nacional, no qual se situa a 
economia de Pernambuco, com a apresentação dos contornos mais relevantes da evolução 
recente da economia do País e da Região Nordeste.  

2. Em seguida parte para o exame da evolução econômica de Pernambuco, centrado 
nos níveis de produção, utilizando as estimativas do Produto Interno e outros indicadores.

3. Prossegue com a apresentação da trajetória dos indicadores mais relevantes 
do mercado de trabalho estadual, associando tal trajetória à evolução econômica de Pernambuco, 
examinada anteriormente.

4. É feito, em seguida, o exame das finanças públicas, analisando-se o comportamento 
das receitas e despesas do governo estadual, considerando os componentes mais relevantes das 
referidas variáveis e sua associação com a trajetória da economia estadual e seu contexto. 

5. Nas considerações finais, se destaca os aspectos mais relevantes decorrentes das análises 
procedidas nas partes anteriores. E se tecem considerações sobre as tendências do 
emprego em Pernambuco até 2017.

Embora existam diferenças relevantes dos impactos da crise, com alguns segmentos produtivos 
reduzindo seus níveis de atividades mais que outros, os dados mostram não só, um aprofundamento 
da crise, como seu agravamento ao longo do tempo.

2. O Contexto Nacional
A trajetória da economia nacional na última década (2005-2015) mostra duas fases diferenciadas. 
A primeira corresponde aos anos da segunda metade da década (2005-2010), e apresenta 
crescimento da economia a taxas que se situam entre 3% e 5%, movimento interrompido pelo 
impacto da crise internacional (2009), momento em que a economia registra taxa negativa 
seguido de um ano (2010) de recuperação significativa. A segunda fase (2010-2015) mostra 
uma desaceleração sistemática da economia com um processo de aprofundamento, que, ao final, 
passa a registrar taxas negativas (Gráfico 1).

É esta segunda fase (2010-2015), que constitui o médio prazo, aqui considerado, que se pretende 
examinar com maior destaque. Vale lembrar que este período foi duplamente influenciado pela 
crise internacional. Esta crise não somente alcançou os grandes centros financeiros, e, portanto, 
as economias que mais influenciam o dinamismo da economia mundial, como, em segundo 
lugar, repercutiu negativamente nos países que constituíam o destino de parte relevante das 
exportações brasileiras, notadamente as commodities. Entre eles, vale o destaque para a China, 
que foi o destino do grande volume das exportações das commodities brasileiras e a responsável 
pelo significativo aumento dos seus preços. A queda gradual e significativa desses preços ocorre 
a partir de 2011, contribuindo, sem dúvida, para a inflexão assinalada no referido Gráfico 1. 

É importante ressaltar que o ano inicial da fase de desaceleração e declínio da economia nacional 
corresponde ao ponto alto (maior taxa de crescimento) de todo período ; resultante, em grande 
parte, de medidas adotadas pelo Estado brasileiro no sentido de superar o impacto da crise que 
alcançou a economia nacional no ano anterior. De fato, as medidas voltadas para aceleração dos 
investimentos públicos e privados, a disseminação do crédito e financiamento das empresas e 
consumidores constituem parte importante do dinamismo no referido ano. A partir de 2010, como 
mostra o Gráfico 1, as taxas de crescimento registram uma redução progressiva, alcançando a 
marca negativa de -3,8%, no último ano para o qual estão disponíveis dados sobre o crescimento 
do PIB. Nessa fase mais crítica de desaceleração, o ano de 2013 (relativamente ao ano anterior) 
ainda registra um crescimento de 3,0%. 

          5    



3,2
4,0

6,1

5,1

-0,1

7,5

3,9

1,9

3,0

0,1

-3,8

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE. Elaboração Ceplan                                                                                                                       

GRÁFICO 1 - BRASIL: TAXAS (%) ANUAIS DE EVOLUÇÃO DO PIB – 2005-2015

A esses determinantes externos devem ser somados fatores internos que tiveram grande infl uência na 
desaceleração da economia nacional: a infl ação bem acima do teto da meta, o descontrole da gestão 
fi scal, associado à renúncia tributária e ao aumento da taxa de juros e do gasto público; realinhamento e 
elevação acentuada dos preços administrados, travados anteriormente, e seus impactos sobre o processo 
infl acionário; o impacto do câmbio valorizado sobre o mercado interno com a entrada de importações – não 
obstante a desvalorização do real em momentos posteriores – e, fi nalmente, o ajuste fi scal, ainda parcial, e 
seu impacto recessivo no fi nal do período.

Acrescente-se, a crise política, instalada a partir de 2014, que se traduziu, em particular, na incapacidade 
de articulação e de negociação com o Congresso Nacional de uma proposta consistente de retomada da 
economia brasileira. 

A atualização das análises das perspectivas da economia mundial, elaboradas em janeiro de 2016 pelo 
FMI, apresenta, ao lado de um crescimento de 3,1% ao ano do produto mundial, em 2015, uma projeção 
para os próximos dois anos de 3,4% e 3,6%, o reconhecimento de que a retomada prevista será mais 
gradual do que se esperada, com explicações que consideram uma moderada e desigual recuperação das 
economias mais desenvolvidas, o variado e desafi ante comportamento da economia dos países emergentes 
e a desaceleração da economia chinesa. 

Para melhor compreender a natureza da evolução da economia nacional nesse médio prazo, é importante 
considerar nessa trajetória recente o comportamento do PIB segundo a oferta dos setores produtivos 
(agropecuária, indústria e serviços), de um lado, e na perspectiva da demanda (consumo das famílias, 
consumo da administração pública, formação bruta de capital fi xo, exportação e importação). 

Os dados da Tabela 1 mostram, para o país, no médio prazo (2010-2015) os aspectos mais relevantes:

a) Da perspectiva da oferta setorial, o impacto negativo mais signifi cativo ocorreu na indústria, que inicia 
o período com taxa de crescimento de 10,2%e registra, no último ano da série, uma taxa negativa e 
bem signifi cativa (-6,2%). Considerando-se os anos extremos da série (2010-2015), a taxa média foi de 
-0,4%%; ou seja, neste período, o produto industrial brasileiro retraiu-se.
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b) Melhor desempenho ocorreu no setor agropecuário que no total dos anos considerados 
registrou uma expansão de 2,9%. Este setor, salvo no ano 2012 quando apresentou uma 
taxa negativa (-3,1%), registrou, em todos os demais anos, crescimento, embora com taxas 
modestas nos dois últimos anos da série considerada.

c) Os serviços apresentaram um crescimento médio anual do período de 1,3%, considerando-
se a comparação entre 2010 e 2015, registrando uma sistemática redução das suas taxas de 
crescimento com o decorrer dos anos.

d) De perspectiva da demanda, chama a atenção o desempenho da formação bruta de capital 
fixo, variável estratégica para o crescimento da economia. Iniciando o período com uma 
taxa significativa (17,9%), associada ao esforço realizado no sentido de superar os impactos 
negativos da crise internacional dos anos 2008 e 2009, ocorre um encolhimento sistemático 
da taxa de crescimento (exceção para o ano 2013), com os dois últimos anos registrando 
acentuadas taxas negativas, -4,5% (2014) e -14,1% (2015). No período, a taxa anual da 
formação bruta de capital fixa foi negativa (-1,4%), na comparação com os anos extremos da 
série considerada.

e) O consumo das famílias, que havia se apresentado muito dinâmico anteriormente e que tem 
peso muito elevado na demanda total, segue igualmente a tendência gradativa de redução das 
taxas de crescimento, apresentando taxa negativa (-4,0%) apenas no último ano (2015). 
 
f) Vale o registro das trajetórias da exportação e da importação. A primeira, ao apresentar uma 
redução gradativa das suas taxas anuais de crescimento, registra uma significativa recuperação 
no último ano da série (de 6,1%); já a importação, seguindo a trajetória de reduzido crescimento, 
apresenta taxas negativas nos anos 2014 (-1,0%) e 2015 (-14,3%). Essa tendência divergente 
no final do período está, sem dúvida, associada à desvalorização da taxa de câmbio, ocorrida 
nos últimos anos, que favoreceu às exportações e tornou mais caras as importações. A redução 
no nível de atividade interna também contribuiu para reduzir as importações.

TABELA 1
BRASIL: TAXAS (%) DE CRESCIMENTO DO PIB SEGUNDO COMPONETES DA OFERTA E DEMANDA - 2010-2015

Setor de atividade 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Taxa (%) de crescimento 
médio anual 2015/2010

Agropecuária 6,7 5,6 -3,1 8,4 2,1 1,8 2,9
Indústria 10,2 4,1 -0,7 2,2 -0,9 -6,2 -0,4
Serviços 5,8 3,4 2,9 2,8 0,4 -2,7 1,3
PIB a preços de mercado 7,5 3,9 1,9 3,0 0,1 -3,8 1,0
Consumo das famílias 6,2 4,7 3,5 3,5 1,3 -4,0 1,8
Consumo da administração pública 3,9 2,2 2,3 1,5 1,2 -1,0 1,2
Formação bruta de capital fixo 17,9 6,7 0,8 5,8 -4,5 -14,1 -1,4
Exportação de bens e serviços 11,7 4,8 0,3 2,4 -1,1 6,1 2,5
Importação de bens e serviços (-) 33,6 9,4 0,7 7,2 -1,0 -14,3 0,0
Fonte: Contas Nacionais Trimestrais - IBGE. Elaboração CEPLAN.
Nota: (1) Refere-se ao crescimento com respeito ao mesmo período do ano anterior

Em resumo, as informações mostram como a crise e as políticas adotadas impactaram de modo 
significativo a economia nacional, induzindo a uma redução sistemática do ritmo de crescimento 
de todas as variáveis que integram a oferta e a demanda da economia nacional no período de 
2010-2015. Destaque, nesse processo, deve ser dado ao setor industrial, do lado da oferta, em 
razão do seu poder indutor e multiplicador sobre os demais segmentos produtivos e, do lado 
da demanda, à formação bruta de capital fixo, em razão do seu papel estratégico na dinâmica 
da economia. No que se refere ao primeiro, merece destaque não só a sistemática redução 
de suas taxas de crescimento, como o fato de seu nível de atividade no final do período ter 
voltado, praticamente, ao nível constatado cinco anos antes. Relativamente à formação bruta 
de capital, a comparação entre os anos extremos da série mostra que o nível dos investimentos 
em 2015 foi menor que o constatado em 2010. No que se refere à agropecuária vale lembrar 
que, salvo em 2012 sua trajetória caracterizou-se por taxas positivas de crescimento.
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Esta trajetória da economia nacional, obviamente, teve impactos sobre o mercado 
de trabalho, notadamente no nível de emprego e no rendimento das pessoas 
ocupadas.

Relativamente ao nível de emprego, utilizou-se a taxa de desocupação, estimada 
pela PNAD Contínua, cujos resultados disponíveis são trimestrais e se iniciam no 
ano de 2012 até o final de 2015. De acordo com o Gráfico 2 se percebe que a 
taxa de desocupação trimestral oscila entre 8% e 6,2% nos três primeiros anos 
da série (2012-2013), e partindo de 6,5%, no último trimestre de 2014, inicia 
um processo claro de ascensão, alcançando, no último trimestre de 2015, cerca 
de 9%.

Não obstante o declínio, assinalado para o PIB nacional, somente no último ano é 
que se percebe com nitidez o aumento da taxa de desocupação. É provável que 
a expectativa de recuperação, nos primeiros anos da desaceleração tenha adiado 
a dispensa dos empregados. 

Outra forma de acompanhar o impacto da evolução da economia sobre os níveis 
de ocupação é a do comportamento do nível do emprego formal. As informações 
do Gráfico 3 mostram que a redução do emprego formal, no período analisado, 
ocorre somente no último ano. Não obstante este fato, constata-se um processo 
bem claro de redução do saldo positivo de emprego no decorrer dos anos 
considerados, com exceção do ano 2013 no qual é interrompida a desaceleração. 
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GRÁFICO 2 - TAXA (%) DE DESOCUPAÇÃO DAS PESSOAS DE 14 ANOS OU MAIS DE IDADE, NA 
SEMANA DE REFERÊNCIA - 2012-2015 

Fonte: PNAD Contínua - Trimestral/IBGE.
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GRÁFICO 2 - TAXA (%) DE DESOCUPAÇÃO DAS PESSOAS DE 14 ANOS OU MAIS DE IDADE, NA 
SEMANA DE REFERÊNCIA - 2012-2015 

Fonte: PNAD Contínua - Trimestral/IBGE.

O que os dados reforçam é a ideia de um adiamento da decisão de desempregar 
à medida que desacelera a economia, frente a uma expectativa de provável 
recuperação, levando em conta também os custos associados à dispensa do 
trabalhador. 

O impacto da crise sobre a geração de empregos pode ser observado também a 
partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério 
do Trabalho e Emprego (CAGED/MTE) constante da Tabela 2. Entre 2005 e 2010 
o saldo de empregos criados situou-se entre o mínimo de 1,4 milhões (saldo 
acumulado entre janeiro e dezembro de 2009) e um máximo de 2,6 milhões 
(saldo acumulado entre janeiro e dezembro de 2010) anos, respectivamente, 
que sentiram o impacto da crise internacional e a posterior recuperação. Todavia, 
a partir do pico de 2010 os saldos são positivos e decrescentes alcançando um 
mínimo de 421 mil postos de trabalho, liquidamente gerados em 2014 quando já 
se fazia sentir os primeiros sinais de exaustão no crescimento da economia. 

Em 2015 esse saldo tornou-se negativo e de grande magnitude indicando que 
naquele ano foram cortados um milhão e meio (1.550 mil) de empregos. No 
primeiro trimestre de 2016 os cortes continuaram, tendo alcançado o saldo 
acumulado negativo de 319,1 mil postos de trabalho. Nos últimos doze meses 
até março deste ano esse saldo negativo atingiu quase dois milhões (-1.850 mil) 
de empregos. Portanto, o impacto da crise sobre o mercado de trabalho tem sido 
fortemente negativo e aparenta estar se aprofundando nesses últimos meses.
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GRÁFICO 3 - BRASIL: EVOLUÇÃO DO ESTOQUE DE EMPREGO FORMAL 2010-2015

Fonte: CAGED/RAIS - MTE. Elaboração Ceplan.                                                                                     
¹Série ajustada incorpora as informações declaradas fora do prazo de janeiro a dezembro de 2015.
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TABELA 2
BRASIL: SALDO DA CRIAÇÃO DE EMPREGO FORMAL AJUSTADO¹ - 2005-2015

 jan/05-dez/05
 jan/06-
dez/06

 jan/07-
dez/07

 jan/08-
dez/08

 jan/09-
dez/09

 jan/10-
dez/10

jan/11-
dez/11

jan/12-
dez/12

jan/13-
dez/13

jan/14-
dez/14

jan/15-dez/15

Extrativa Mineral 10.404 13.639 10.838 9.302 2.972 17.872 19.663 11.299 2.709 -2.539 -14.207
Indústria de 
Transformação 219.330 289.619 442.884 200.405 51.362 554.316 224.409 92.814 122.798 -162.851 -612.522
Serviços Industriais de 
Utilidade Pública 16.562 9.129 9.773 9.203 5.492 20.444 9.617 10.233 8.329 5.193 -8.232
Construção Civil 123.409 130.747 217.730 243.889 236.862 347.730 235.922 156.875 104.527 -109.019 -418.436
Comércio 471.174 414.064 489.669 448.436 399.022 636.818 477.367 402.700 325.823 196.289 -217.743
Servicos 678.213 643.941 699.006 759.467 663.062 1.043.936 958.215 696.434 561.558 487.290 -275.857
Administração Pública 29.410 12.199 18.292 15.858 26.421 8.881 15.793 -3.912 19.451 6.500 -11.069
Agropecuária, Extrativa 
Vegetal, Caça e Pesca 12.955 36.264 54.858 20.728 12.652 -170 85.585 6.151 -6.633 -173 7.631
Total 1.561.533 1.549.602 1.943.050 1.707.288 1.397.845 2.629.827 2.026.571 1.372.594 1.138.562 420.690 -1.550.435
Fonte: CAGED - MTE. Elaboração Ceplan
¹Série ajustada incorpora as informações declaradas fora do prazo de janeiro a dezembro de cada ano.

Setor de Atividade
Saldo de emprego acumulado 

R$ 1.856,00 R$ 1.858,00 
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GRÁFICO 4 - RENDIMENTO MÉDIO REAL DE TODOS OS TRABALHOS DAS 
PESSOAS OCUPADAS (R$) - 2012-2015

Fonte: PNAD Contínua - Trimestral/IBGE. ¹Utiliza o deflator do mês do meio do último Trimestre de coleta divulgado. Nota: trata-se do rendimento médio de todos os 
trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, com r endimento de trabalho.
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GRÁFICO 5 - BRASIL, NORDESTE E PERNAMBUCO: VARIAÇÃO (%) ANUAL DO ÍNDICE DE 
ATIVIDADE ECONÔMICA - 2010-2015   

Brasil
Nordeste
Pernambuco

Fonte: BCB.

A percepção dos impactos da evolução da atividade econômica no mercado de trabalho 
pode ser obtida, também, a partir nas informações sobre o comportamento do rendimento 
do trabalho da população ocupada, com base nas informações produzidas pelo IBGE (PNAD 
Contínua) que, como se assinalou anteriormente, abrange os anos 2012-2015.

O que fica evidente nas informações do Gráfico 4 é uma oscilação dos rendimentos nos 
trimestres dos anos anteriores a 2015 e uma nítida desaceleração dos rendimentos no 
referido ano. Essa trajetória dos rendimentos do trabalho, em 2015, assemelha-se a 
evolução da desocupação, assinalada anteriormente.

Para concluir o exame sumário do contexto nacional, é importante chamar a atenção para 
o fato de que esse processo de desaceleração da economia brasileira está presente nas 
regiões e nos estados, em especial no Nordeste e em Pernambuco.  O Gráfico 5, na 
ausência de informações mais recentes sobre o PIB regional, apresenta, no período 2010-
2015 a trajetória do índice de atividade (que funciona como proxy do PIB), elaborado pelo 
Banco Central, para o Brasil, Nordeste e Pernambuco. Mais recentemente, em março de 
2016, este indicador para o Brasil apresentou variação negativa de 5,3% e, no acumulado 
de 12 meses, até o mesmo mês, de 1,4%.

 O que se constata é que ocorre, em suas linhas gerais, a mesma trajetória observada para 
o país, a região e o estado, com pequenas diferenças de ritmo nos anos considerados. O 
detalhamento da trajetória para Pernambuco será examinado a seguir.

          11    



3. Evolução Econômica Recente 
de Pernambuco
A análise agora diz respeito à evolução da produção do Estado de Pernambuco, com um nível 
de detalhe que abrange dois períodos (médio e curto prazo), e para a qual se usam informações 
anuais e trimestrais, segundo os segmentos produtivos. São apresentadas, no Gráfi co 6, os 
dados do PIB no período 2010-2015, comparando-se a trajetória de Pernambuco com a do Brasil. 
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GRÁFICO 6 - BRASIL E PERNAMBUCO: VARIAÇÃO (%) DO PIB A PREÇOS DE MERCADO - 2010-2015

Brasil Pernambuco

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE; Condepe/Fidem. Elaboração Ceplan                                                                                                                       

As informações sobre a evolução do país e de Pernambuco assinaladas anteriormente, mostram a 
semelhança entre as duas trajetórias. Não obstante, deve-se ressaltar que na comparação entre 
as duas situações, a severidade do impacto da crise no nível de produção foi maior na média 
do Brasil que em Pernambuco. De fato, a desaceleração foi maior, para o país, nos anos iniciais 
(2011, 2012) e em 2014; e o declínio (taxa negativa) foi um pouco maior em 2015. 

Uma análise mais detalhada, considerando o PIB de cada trimestre, nos anos 2014 e 2015, 
mostra, de acordo com as informações do Gráfi co 7 que os impactos mais severos, na média 
do Brasil e em Pernambuco, ocorrem a partir do segundo trimestre de 2015. Além disso, as 
informações mostram aspectos relevantes que diferenciam as duas trajetórias. 

No caso do Brasil, as taxas negativas aparecem já no segundo trimestre de 2014, diferentemente 
de Pernambuco que registra decréscimo do nível de produção um ano depois, no segundo trimestre 
de 2015. Note-se que no segundo, terceiro e quarto trimestre de 2014, e no primeiro de 2015, 
Pernambuco apresenta taxas positivas e o país taxas negativas na sua evolução.  Chama também 
a atenção o fato de Pernambuco nos três últimos trimestres registrar taxas negativas maiores que 
as do Brasil, o que sugere um agravamento maior da crise, no Estado, nos últimos trimestres.
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GRÁFICO 7 - BRASIL E PERNAMBUCO: EVOLUÇÃO (%) DO PIB NA COMPARAÇÃO 
TRIMESTRAL – 2014-2015

Brasil

Pernambuco

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE; Condepe/Fidem. Elaboração Ceplan                                                                                                                       
Nota: Base: igual período do ano anterior                                                                                    

Descendo à análise de segmentos relevantes da economia, a seguir serão 
examinadas as trajetórias da indústria, do comércio varejista ampliado, dos 
serviços e da agropecuária. 

Começando pelo setor industrial, as informações disponíveis permitem a 
análise anual no médio prazo (2010-2015) e a análise mensal no curto prazo 
(2014-2015). O Gráfi co 8 apresenta, para a indústria em geral (incluindo 
a indústria de transformação, a construção civil e os serviços industriais de 
utilidade pública), informações para Pernambuco, Brasil e para o Nordeste. 
Algumas constatações podem ser extraídas dos dados apresentados:

a) Não obstante as diferenças de ritmo na sua evolução para o país, a 
região Nordeste e Pernambuco, a confi guração geral das trajetórias é 
a mesma: maiores taxas de crescimento nos anos iniciais, declínio, em 
2009, e recuperação, em 2010, associados ao impacto da crise mundial e 
às políticas de recuperação, desaceleração e declínio nos anos fi nais, com 
aprofundamento da queda em 2015.

b) A grande instabilidade das trajetórias da indústria nacional, regional e 
estadual, confi rma que o setor industrial, mesmo na fase de crescimento 
que precedeu a crise, não avançou signifi cativamente. 

c) Note-se que após a imediata recuperação do impacto inicial da crise 
mundial (2009), quando o setor alcança taxas signifi cativas, ocorre uma 
redução relevante das taxas, passando a prevalecer, no ano fi nal, taxas 
negativas para o Brasil, Nordeste e Pernambuco.

Concentrando o exame em Pernambuco, esta unidade da Federação depois 
de apresentar em 2010 uma taxa de crescimento de 8,8%, na maior parte 
dos anos seguintes (2011, 2013 e 2015) registra taxas negativas.
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GRÁFICO 8 - BRASIL, NORDESTE E PERNAMBUCO: CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO FÍSICA 
INDUSTRIAL - INDÚSTRIA GERAL - 2005-2015

Brasil
Nordeste
Pernambuco

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal - IBGE. Elaboração CEPLAN.                                                                    
Nota: (1) Refere-se ao crescimento com respeito ao mesmo período do ano anterior.
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GRÁGICO 9 - PERNAMBUCO: CRESCIMENTO (%) DA PRODUÇÃO FÍSICA MENSAL DA INDÚSTRIA 
EM GERAL - 2014-2015

Variação Mensal

Variação acumulada nos últimos 12 meses

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal - IBGE. Elaboração CEPLAN.                                                                    
Nota: (1) Refere-se ao crescimento com respeito ao mesmo período do ano anterior.
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O Gráfi co 9 apresenta os mesmos dados de produção física para os meses dos dois últimos 
anos para os quais se dispõe de informações (2014 e 2015). O que se constata é que a partir 
do segundo semestre de 2014 as taxas de crescimento mensais, que têm como referência o 
mesmo mês do ano anterior, são negativas para a quase totalidade dos meses que se seguem. 

Para a percepção da profundidade do declínio ocorrido no setor é importante assinalar que a 
taxa atinge-14,6% em dezembro de 2015.

Em análise recente a Agência CONDEPE/FIDEM (Desempenho da Economia de Pernambuco em 
2015) destacou, para 2015, a contribuição dos segmentos produtivos para o desempenho da 
indústria de Pernambuco. Ao constatar uma taxa negativa, no referido ano comparado com o 
ano anterior, enfatiza a contribuição positiva da produção de alimentos no subsetor da indústria 
de transformação e a contribuição negativa dos segmentos outros equipamentos de transporte, 
metalurgia, produtos de metais e máquinas e aparelhos elétricos. 

Pesou, também, negativamente, o desempenho do subsetor da construção civil e do subsetor de 
serviços industriais de utilidade pública (eletricidade e gás, água e esgoto, atividades de gestão 
de resíduos e descontaminação).

No setor terciário, O comércio varejista ampliado – que além das atividades tradicionais levam 
em conta as vendas de veículos e de material de construção – mostram um desempenho melhor 
para 2014 e 2015 que o da indústria em geral, com taxas positivas (Gráfi co 10), embora 
decrescentes, que avançam, para o caso de Pernambuco, até 2014.  Em 2015, ocorre um 
declínio no volume das vendas com taxas negativas signifi cativas, e Pernambuco apresenta uma 
redução relativa maior que a média do país.

Este declínio mais intenso do comercio varejista ampliado de Pernambuco, relativamente à 
média do Brasil, em 2015, é confi rmado por esta mesma fonte, quando se compara o volume 
de vendas do estado em janeiro de 2015 comparado com o mesmo mês de 2016, pois a queda 
das vendas de Pernambuco alcançou -17,5% e a do Brasil -13,3%. A intensidade do declínio do 
comércio varejista ampliado acontece, neste mesmo tipo de comparação, no Ceará (-16,5%) e 
Bahia (-16,1%).
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GRÁFICO 10 - BRASIL E PERNAMBUCO: TAXAS (%) ANUAIS DE CRESCIMENTO DO VOLUME DE 
VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO - 2005-2015

Brasil

Pernambuco

Fonte: PMC/IBGE. Elaboração CEPLAN.                                                                                             
Notas:(1) Inclui as atividades de Veículos e de Material de construção, além daquelas que compoem o varejo.
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GRÁFICO 11 - BRASIL E PERNAMBUCO: VARIAÇÃO (%) DO VOLUME DE SERVIÇOS - 2012-2015

Brasil Pernambuco

Fonte: PMS/IBGE. Elaboração CEPLAN.                                                                                             
(1) Base no ano: Igual período do ano anterior = 100

O exame mais detido do comportamento recente do 
comércio pernambucano mostra que entre os cinco 
segmentos mais alcançados pela crise, considerando-
se a comparação janeiro de 2015 e janeiro de 2016, 
de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio do 
IBGE, foram o de (i) eletrodoméstico (-36,0%), o 
de (ii) veículos, motos partes e peças (-31,0%), (iii) 
de tecidos, vestuários e calçados (-21-3%), (iv) o 
segmento de móveis (- 20,5%) e o de material de 
construção (-19,7%).

Relativamente aos serviços (excluindo as atividades 
comerciais), pesquisa recente do IBGE, com 
informações disponíveis a partir de 2011, mostra 
para este setor uma trajetória similar à dos setores 
do comércio varejista, de desaceleração e declínio, 
(Gráfi co 11). Os serviços registram taxas positivas 
em 2012, relativamente a 2011, mostrando que a 
desaceleração ocorrida foi maior no Estado do que 
no total do país, em 2013; e que, no ano seguinte, 
Pernambuco registra taxa negativa. No último ano o 
declínio dos serviços no estado é bem maior que o 
apresentado pelo Brasil. 
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O exame no curto prazo (2014-2015) do volume 
mensal dos serviços apresenta, com clareza, o processo 
sistemático do declínio e aprofundamento, com o 
passar dos meses (Gráfi co 12), do nível de atividade 
do setor. Note-se que a partir do mês de agosto de 
2014 todas as taxas mensais neste e no ano de 2015 
são negativas, com exceção do mês de março deste 
último ano. Ademais, as taxas mensais do volume 
dos serviços do segundo semestre de 2015 registram 
quedas muito elevadas (superiores a -5%).

A Pesquisa Mensal dos Serviços do IBGE, na 
comparação de janeiro de 2015 com janeiro de 
2016, mostra que a queda do volume dos serviços 
de Pernambuco (-11,4%) foi maior que a do Brasil 
(-5,0%), da Bahia (-8,3%) e que o Ceará (+0,4%).  
Além disso, nesta forma de comparação, todos os 
segmentos pernambucanos desse setor, incluídos 
na referida pesquisa, apresentaram taxas negativas 
na sua evolução: (i) os serviços prestados à família 
-6,7%, (ii) serviços de informação e comunicação 
-8,4%, (iii) serviços profi ssionais, administrativos 
e complementares – 25,7%, (iv) os serviços de 
transporte, serviços auxiliares de transporte e correio 
– 4,0%, (v) outros serviços -11,4%.
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GRÁFICO 12 - PERNAMBUCO: TAXAS (%) MENSAIS E ACUMULADAS PARA OS ÚLTIMOS 12 MESES 
DO VOLUME DOS SERVIÇOS - 2014-2015
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100)
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Fonte: PMS/IBGE. Elaboração CEPLAN.
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O volume de serviços vinculados às atividades turísticas 
mostra Pernambuco com um desempenho bem 
inferior à média do país e a dos outros dois estados 
de maior destinação turística do Nordeste (Gráfi co 13). 
Além disso, o volume de serviços turísticos já vinha 
apresentando variação negativa em Pernambuco desde 
2014 (-2,0%) o que não ocorreu nem com o país nem 
com os outros dois estados tomados como referência 
na análise. Em 2015, Pernambuco foi o estado que 
apresentou a maior queda (-4,4%) no volume de 
serviços como pode ser observado no Gráfi co 13. 
Portanto, o impacto da crise sobre o segmento não só 
começou antes (2014) como também foi mais intenso 
do que a média do país e da região em 2015.

Com relação ao setor agropecuário, as informações 
disponíveis (Gráfi co 14) mostram uma grande 
instabilidade das taxas de crescimento, com um 
decréscimo signifi cativo dos níveis de produção em 
2012, resultante do impacto negativo das condições 
climáticas.  Vale ressaltar que, com exceção dos anos 
2011 e 2015, independentemente da fase aguda da 
seca (2012) as taxas registradas pelo setor são, em 
geral, pouco expressivas, situando-se entre 0,4% e 3%.
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GRÁFICO 14 - BRASIL E PERNAMBUCO: TAXAS (%) DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO 
BRUTO (VAB) DA AGROPECUÁRIA - 2010-2015

Brasil

Pernambuco

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE; Condepe/Fidem. Elaboração Ceplan                                                                                                                       
Nota: Base: igual período do ano anterior                                                                                    
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GRÁFICO 15 - BRASIL E PERNAMBUCO: TAXAS (%) DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO 
BRUTO DA AGROPECUÁRIA - 2014-2015
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Pernambuco

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE; Condepe/Fidem. Elaboração Ceplan                                                                                                                       
Nota: Base: igual período do ano anterior                                                                                    
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O exame do comportamento no curto prazo (2014 
e 2015) da agropecuária (Gráfi co 15) mostra que 
o crescimento de 5% ao ano em 2015 deveu-se, no 
que se refere à agricultura, às lavouras temporárias 
(8,7%), notadamente da produção de cana de 
açúcar e mandioca, que compensaram o declínio da 
lavoura permanente. 

Foi signifi cativa, no ano, a produção da pecuária 
(6,9%) (Agência CONDEPE/FIDEM – Desempenho 
da Economia Pernambucana em 2015). 

Com base nas informações do valor adicionado 
é possível apresentar uma síntese da trajetória 
da economia pernambucana em seu conjunto 
e do comportamento dos três grandes setores: 
agropecuária, indústria e serviços (incluindo 
comércio). No Gráfi co 15 é feita a referida 
comparação. 

2,1

5,4

2,2

-2,0

0,6

3,0

26,7

3,6

-1,5

2,1

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2014 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV

GRÁFICO 15 - BRASIL E PERNAMBUCO: TAXAS (%) DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO 
BRUTO DA AGROPECUÁRIA - 2014-2015

Brasil

Pernambuco

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE; Condepe/Fidem. Elaboração Ceplan                                                                                                                       
Nota: Base: igual período do ano anterior                                                                                    
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Entre outras, as constatações mais relevantes são as seguintes 
(Gráfi co 16):

a) As informações mostram um processo geral de desaceleração 
da economia, com cada um dos grandes setores apresentando, 
no referido processo, algumas particularidades.

b) A agropecuária foge um pouco dessa confi guração geral, 
em razão da grande instabilidade de suas taxas. Inicia com 
um crescimento reduzido no primeiro ano, recupera-se no ano 
seguinte e no terceiro ano. Em razão da fase mais aguda da 
seca, chega a registrar um declínio de mais de 20% no seu 
nível de produção. A partir daí observa-se uma recuperação, 
constituindo-se o único dos grandes setores que registra taxa 
positiva no último ano da série considerada.

c) O setor dos serviços (que inclui, neste caso, as atividades 
comerciais), neste contexto de desaceleração e declínio, é o 
que apresenta taxas anuais de crescimento maiores, durante 
quase todo período, além disso, somente no último ano da 
série apresenta taxa negativa.

d) A indústria, partindo de uma taxa de crescimento signifi cativa 
em 2010 (13,2%), apresenta uma sistemática desaceleração 
entre 2010 e 2014, quando cresce muito pouco (0,3%). No 
último ano registra uma queda de -6,6%. 
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GRÁFICO 16 - PERNAMBUCO: TAXAS (%) DE CRESCIMENTO DO PIB TOTAL E VAB SETORIAL 
2010-2015

 VAB da Agropecuária VAB da Indústria  VAB de Serviços PIB

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE; Condepe/Fidem. Elaboração Ceplan                                                   
Nota: Base: igual período do ano anterior      
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4. Evolução do Mercado de 
Trabalho em Pernambuco
As considerações que seguem têm como objetivo apresentar uma síntese dos impactos 
do desempenho econômico recente de Pernambuco no seu mercado de trabalho. Serão 
consideradas as informações relativas às taxas de desocupação, nível e variação do emprego 
formal e nível de rendimento das pessoas ocupadas. 

Começando com as taxas de desocupação, as informações constantes da pesquisa de amostra 
por domicílio (PNAD Contínua) do IBGE permitem a comparação desse indicador para os 
trimestres dos anos de 2012 – quando foi iniciada – até 2015. O que se constata, de imediato, 
são três fases distintas na evolução das referidas taxas. 

Uma primeira, caracterizada pelo (i) crescimento da taxa de desocupação dos últimos 
trimestres de 2012 para o trimestre inicial de 2013, (ii) por uma estabilidade das taxas do 
terceiro trimestre de 2013 ao terceiro trimestre de 2015 e (iii) finalmente de um aumento da 
desocupação nos dois últimos trimestres do último ano da série (Gráfico 17).
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GRÁFICO 17 - PERNAMBUCO: EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE DESOCUPAÇÃO 
SEGUNDO TRIMESTRES - 2012-2015

Fonte: PNAD Contínua - Trimestral/IBGE.
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Note-se que a evolução das taxas de desocupação de Pernambuco é similar à observada 
para a média do Brasil, com a diferença de que as taxas registradas para o estado são, em 
média, maiores que as do país. Pode-se repetir aqui uma observação anteriormente feita 
para o comportamento das taxas de desocupação feita na análise do Brasil: a desocupação 
não segue exatamente a trajetória da produção em sua desaceleração e declínio. 

Há uma espécie de adiamento na dispensa de trabalhadores ocasionado em parte pela 
perspectiva de retomada posterior da economia e em parte associada ao custo que envolve 
a dispensa de trabalhadores. No caso do Brasil e de Pernambuco, as taxas de desocupação 
aumentam significativamente nos trimestres finais do período considerado, quando a crise 
apresenta sua maior intensidade.

No que se refere ao nível de rendimentos das pessoas ocupadas em Pernambuco (Gráfico 
18), o que se constata é, no período 2012-2015 a continuidade de um aumento dos 
rendimentos que vão do primeiro trimestre de 2012 ao segundo trimestre de 2014, 
iniciando a partir desse período um processo de redução dos rendimentos. Vale notar, 
comparando as informações de rendimento com a taxa de desocupação, o comportamento 
assimétrico dos dois fenômenos. Quando o desemprego aumenta no final do período ocorre 
uma nítida redução dos níveis de rendimentos recebidos pelas pessoas ocupadas. No caso 
da desocupação, de acordo com o Gráfico 17, anteriormente examinado, o seu nível sobe 
a partir do quarto trimestre de 2014 e cai a partir de segundo trimestre do referido ano.
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GRÁFICO 18 - PERNAMBUCO: RENDIMENTO MÉDIO REAL DE TODOS OS TRABALHOS DAS 
PESSOAS OCUPADAS (EM R$) - 2012-2015

Fonte: PNAD Contínua - Trimestral/IBGE. Nota: trata-se do rendimento médio de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou 
mais de idade, ocupadas na semana de referência, com rendimento de trabalho.
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TABELA 3
PERNAMBUCO: TOTAL DO ESTOQUE DE EMPREGO FORMAL SEGUNDO OS PRINCIPAIS SETORES - 2010-2015

dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14 dez/15¹
Total da Indústria 359.359 389.560 399.564 407.339 381.118 331.398 -1,6

Extrativa Mineral 2.331 2.507 2.792 2.837 2.698 2.405 0,6

Indústria de Transformação 217.222 228.277 231.206 239.774 240.693 222.350 0,5

Serviços Industriais de 
Utilidade Pública

16.898 14.131 17.687 19.442 20.195 19.091 2,5

Construção Civil 122.908 144.645 147.879 145.286 117.532 87.552 -6,6
Total dos Serviços 1.125.983 1.212.515 1.251.511 1.306.370 1.340.493 1.298.702 2,9

Comércio 264.682 287.118 313.025 313.610 323.387 313.749 3,5
Servicos 465.367 513.915 555.534 585.157 617.273 585.128 4,7
Administração Pública 395.934 411.482 382.952 407.603 399.833 399.825 0,2

Agropecuária, Extrativa 
Vegetal, Caça e Pesca

51.284 46.852 43.572 44.773 46.932 49.388 -0,8

Total 1.536.626 1.648.927 1.694.647 1.758.482 1.768.543 1.679.488 1,8
Fonte: CAGED - MTE. Elaboração Ceplan

¹Série ajustada incorpora as informações declaradas fora do prazo de janeiro a dezembro de 2015.

Setor de Atividade
Estoque de emprego em Taxa (%) de 

crescimento 

Outro exame sobre o mercado de trabalho pode ser feito com base nas informações 
sobre o nível do emprego formal, considerando o total do emprego formal e os setores 
e subsetores mais relevantes.  As informações da Tabela 3 permitem que seja feita a 
comparação do estoque de emprego formal no mês de dezembro dos anos de 2010 a 
2015. 

O que se constata a partir da referida tabela, na comparação do total dos empregos 
formais em dezembro de cada ano, no período 2010-2015 é o aumento contínuo do 
nível de emprego de 2010 a 2014, com um declínio no último ano da série (2015). 
Vale o registro, nesta evolução do emprego formal no período, do processo de redução 
progressiva do emprego, de um ano para o outro (com exceção da comparação 
entre 2012 e 2013). De fato, entre 2010 e 2011 ocorreu um aumento de 112,3 mil 
empregos formais, entre 2011 e 2012 de 45,7 mil, entre este último ano e o de 2013 de 
aproximadamente 63,8 mil empregos formais, entre 2013 e 2014 de apenas 10 mil e, 
finalmente, entre 2014 e 2015, observou-se uma queda de 89,1 mil empregos formais.

Os dados sugerem que na desaceleração e declínio dos níveis de produção ocorreu, 
inicialmente, uma redução das contratações e, finalmente, na fase mais aguda do 
processo uma dispensa dos empregados.

Ressalte-se que, no impacto negativo de 2014 para 2015 do emprego formal, pouco 
mais de 1/3 da redução do nível de emprego (33,7%) correspondeu à dispensa de 
pessoas ocupadas na construção civil. Neste particular, a conclusão de projetos de novas 
cadeias produtivas, a desativação e atrasos nos investimentos públicos e o declínio do 
mercado de moradias, explicam este fato. Em todos os setores e subsetores assinalados 
na Tabela 2, com exceção da agropecuária, ocorreu diminuição do total do emprego 
formal entre 2014 e 2015, o que sugere a disseminação do impacto da desaceleração e 
declínio econômico em, praticamente, toda a estrutura produtiva estadual.
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TABELA 4
PERNAMBUCO: SALDO DA CRIAÇÃO DE EMPREGO FORMAL AJUSTADO¹ - 2005-2015

 jan/05-
dez/05

 jan/06-
dez/06

 jan/07-
dez/07

 jan/08-
dez/08

 jan/09-
dez/09

 jan/10-
dez/10

jan/11-
dez/11

jan/12-
dez/12

jan/13-
dez/13

jan/14-
dez/14

jan/15-
dez/15

Extrativa mineral 89 319 36 149 182 376 285 138 176 23 -293
Indústria de transformação 10.993 10.311 13.252 5.688 9.386 16.159 9.077 -250 6.832 -2.541 -18.343
Serviços Industriais de Utilidade 
Pública 468 446 553 1.311 821 2.019 1.641 -5 1.804 471 -1.104
Construção Civil 4.444 3.006 7.445 13.836 15.246 32.561 22.132 8.609 1.756 -25.120 -29.980
Comércio 14.863 16.726 14.672 12.969 17.983 21.691 18.048 18.231 5.141 4.741 -9.638
Servicos 22.596 23.013 23.167 26.934 26.931 45.756 45.844 25.219 18.175 11.666 -32.145
Administração Pública 2.709 18 -56 170 36 -665 -230 -27 -109 -222 -8
Agropecuária, Extrativa Vegetal, 
Caça e Pesca -440 1.469 5.889 -312 -2.983 3.895 -1.170 341 1.293 1.416 2.456
Total 55.722 55.308 64.958 60.745 67.602 121.792 95.627 52.256 35.068 -9.566 -89.055
Fonte: CAGED - MTE. Elaboração Ceplan
¹Série ajustada incorpora as informações declaradas fora do prazo de janeiro a dezembro de cada ano.

Setor de Atividade
Saldo de emprego acumulado 

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED-MTE) apresentam 
a evolução do saldo de empregos formais em Pernambuco durante o período em análise 
(Tabela 4). Observe-se que os saldos de emprego formal acumulado durante o ano crescem 
de 2005 (à exceção de 2008) a 2010 quando apresentam um pico de 121,8 mil empregos. 
A partir deste último ano, os saldos acumulados são positivos, mas decrescentes até 2013. 
Em 2014 a geração líquida de empregos foi negativa (-9,5 mil). 

Em 2015, todavia, a variação negativa no saldo de empregos formais gerados foi muito 
expressiva e da ordem de 89 mil empregos, 70% dos quais foram concentrados no setor de 
serviços e da construção civil. A indústria de transformação veio em terceiro lugar com um 
ainda acentuado corte liquido de 18,3 mil empregos. Nos primeiros três meses de 2016, 
o saldo acumulado de emprego foi negativo da ordem de -40,7 mil empregos. O saldo 
acumulado em 12 meses até março deste ano foi de 95,5 mil empregos.

Essa queda no saldo de empregos gerados é outra forma de se verificar, agora pelo lado 
dos fluxos o que já tinha sido observado do ponto de vista da variação do estoque (nível de 
emprego formal) com base na RAIS. 

Essa profunda variação negativa no saldo de empregos gerados decorreu da desmobilização, 
já prevista, da mão de obra engajada na fase de implantação dos empreendimentos no 
litoral sul (SUAPE) e norte (Jeep), da exposição do estado à crise econômica nacional e aos 
efeitos da operação Lava Jato nos segmentos da indústria naval e de petróleo e gás.

Em resumo, a desaceleração e o declínio dos níveis de atividade da economia estadual 
repercutiram significativamente no mercado de trabalho, constatado com base em vários 
indicadores: aumento da desocupação, redução do rendimento das pessoas ocupadas, 
variação negativa no estoque e queda no fluxo do emprego formal. Como se assinalou 
anteriormente, o impacto sobre o nível de emprego apresenta uma defasagem, quando 
se faz a comparação com a intensidade da desaceleração e declínio ocorrido nos níveis de 
produção. 

De qualquer forma, quando são comparadas as informações de 2014 com as de 2015 
percebe-se com maior clareza o impacto da crise sobre a taxa de desocupação, o nível de 
rendimento médio das pessoas ocupadas e a redução significativa do emprego formal.
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TABELA 4
PERNAMBUCO: SALDO DA CRIAÇÃO DE EMPREGO FORMAL AJUSTADO¹ - 2005-2015

 jan/05-
dez/05

 jan/06-
dez/06

 jan/07-
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dez/08

 jan/09-
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Servicos 22.596 23.013 23.167 26.934 26.931 45.756 45.844 25.219 18.175 11.666 -32.145
Administração Pública 2.709 18 -56 170 36 -665 -230 -27 -109 -222 -8
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Fonte: CAGED - MTE. Elaboração Ceplan
¹Série ajustada incorpora as informações declaradas fora do prazo de janeiro a dezembro de cada ano.

Setor de Atividade
Saldo de emprego acumulado 

5. As Finanças Públicas Estaduais 
As considerações que seguem têm o objetivo de apresentar alguns impactos considerados relevantes 
da desaceleração e declínio do nível de atividade econômica nas finanças públicas estaduais. 

As informações utilizadas referem-se às receitas e despesas públicas estaduais, no período de 
2010 a 2015. É importante assinalar que os dados para 2015 são, ainda, preliminares.

Relativamente às receitas públicas estaduais, o que se constata, de acordo com as informações da 
Tabela 5 é a sua redução, em termos absolutos. De fato, fica evidente a partir de 2013 a queda 
das receitais totais, em valores reais, e a intensificação do seu declínio, desde 2013. Se entre 
2013 e 2014 a redução das receitas foi -2,7%, entre 2014 e 2015, tal redução alcançou -8,5%. 
Para esse processo contribuem tanto as receitas correntes, a partir de 2014, quanto as receitas de 
capital, a partir de 2013. Essas últimas apresentam um declínio significativo nos dois últimos anos 
da série. Chama a atenção, nas receitas de capital, a redução ocorrida, a partir de 2013 nos valores 
apresentados. De fato, de um total de R$ 4,4 bilhões (2013) passa-se para R$ 2,6 bilhões (2014) 
e para R$ 729 milhões (2015). Essa queda deve-se essencialmente à redução das operações de 
crédito e das transferências da União que são realizadas por meio de convênios. Por essa razão 
aumenta, entre 2013 e 2015, a participação das receitas correntes no total das receitas com o 
correspondente declínio das receitas de capital.

Na composição da receita corrente destaca-se a arrecadação do ICMS e as transferências do Fundo 
de Participação dos Estados (FPE). 

TABELA 5
PERNAMBUCO: RECEITA TOTAL DO GOVERNO ESTADUAL SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2010-2015

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Receita Total (1+2)¹ 29.483 29.896 32.913 34.719 33.780 30.907
1. Receitas Correntes 26.352 28.562 29.161 30.333 31.177 30.178

ICMS 11.389 12.317 12.507 13.001 13.363 12.682
FPE 4.625 5.250 5.108 5.179 5.356 5.271
Transferências do SUS 1.274 1.239 1.395 1.489 1.507 1.478
Transferências do FUNDEB 1.824 2.219 2.138 2.060 2.129 1.703
Outras Receitas Correntes 7.240 7.537 8.013 8.604 8.823 9.044

2. Receitas de Capital 3.130 1.335 3.752 4.386 2.603 729
Operações de Crédito 912 655 2.760 3.271 2.016 419
Transferências de Convênios da União 1.213 657 890 998 511 238
Outras Receitas de Capital 1.004 23 102 117 76 71

(*) Valores a preços de 2015, corrigidos pelo IGP-DI/FGV.
¹Inclusive as receitas intra-orçamentárias.

Fonte: Balanço Geral do Estado 2014/SefazPE e RREO 6° Bimestre/SefazPE. Elaboração Ceplan.
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TABELA 6

Descrição 2011 2012 2013 2014 2015
Receita Total (1+2)¹ 1,4 10,1 5,5 (2,7) (8,5)
1. Receitas Correntes 8,4 2,1 4,0 2,8 (3,2)

ICMS 8,1 1,5 3,9 2,8 (5,1)
FPE 13,5 (2,7) 1,4 3,4 (1,6)
Transferências do SUS (2,8) 12,6 6,8 1,2 (1,9)
Transferências do FUNDEB 21,7 (3,7) (3,6) 3,3 (20,0)
Outras Receitas Correntes 4,1 6,3 7,4 2,5 2,5

2. Receitas de Capital (57,4) 181,1 16,9 (40,6) (72,0)
Operações de Crédito (28,3) 321,6 18,5 (38,4) (79,2)
Transferências de Convênios da União (45,8) 35,4 12,1 (48,8) (53,3)
Outras Receitas de Capital (97,7) 346,8 15,2 (35,0) (6,3)

Fonte: Balanço Geral do Estado 2014/SefazPE e RREO 6° Bimestre/SefazPE. Elaboração Ceplan.

PERNAMBUCO: TAXAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA RECEITA TOTAL DO GOVERNO ESTADUAL 
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2011-2015

TABELA 7
PERNAMBUCO: DESPESA TOTAL DO GOVERNO ESTADUAL SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2010-2015

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Despesa Total¹ 26.163 27.245 29.237 30.560 31.711 28.204
Despesas Correntes 22.425 23.618 25.044 25.547 27.657 26.040

Pessoal e Encargos Sociais 12.541 12.795 13.708 14.113 15.432 14.604
Juros e Encargos da Dívida 378 395 440 520 576 633
Transferências aos Municípios 3.167 3.518 3.549 3.680 3.796 3.620
Outras Despesas Correntes 6.339 6.911 7.347 7.234 7.852 7.183

Despesas de Capital 3.738 3.627 4.194 5.012 4.054 2.164
Investimentos 2.501 2.443 2.740 3.220 2.718 1.066
Inversões Financeiras 768 670 815 1.078 681 299
Amortização da Dívida 469 513 639 715 654 799

(*) Valores a preços de 2015, corrigidos pelo IGP-DI/FGV.

¹Inclusive as despesas intra-orçamentárias.

Fonte: Balanço Geral do Estado 2014/SefazPE e RREO 6° Bimestre/SefazPE. Elaboração Ceplan.
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TABELA 7
PERNAMBUCO: DESPESA TOTAL DO GOVERNO ESTADUAL SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2010-2015
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Investimentos 2.501 2.443 2.740 3.220 2.718 1.066
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Amortização da Dívida 469 513 639 715 654 799

(*) Valores a preços de 2015, corrigidos pelo IGP-DI/FGV.

¹Inclusive as despesas intra-orçamentárias.

Fonte: Balanço Geral do Estado 2014/SefazPE e RREO 6° Bimestre/SefazPE. Elaboração Ceplan.

Essas duas receitas responderam, em 2015, por quase 60% das receitas correntes e por 
58,1% da receita total. Observa-se que as receitas advindas do ICMS e do FPE caíram, 
em termos reais, entre 2014 e 2015, respectivamente em 5,1 % e 1,6%, o que foi 
determinante para a queda real de 3,2% observada no conjunto das receitas correntes. 
De fato, observa-se na Tabela 6 que todas as receitas, à exceção de outras receitas 
correntes, declinaram em termos reais em 2015. Tanto o declínio na arrecadação do ICMS 
quanto do FPE deve-se à forte retração no nível de atividade econômica já analisada 
anteriormente. Convém ressaltar que o FPE é formado pelas receitas do imposto federal 
sobre produtos industrializados (IPI) e imposto de renda (IR), ambos tendo apresentado 
forte queda como resultado da recessão nacional.

Do lado das despesas (Tabela 7), o que se percebe, de imediato, é que o último ano 
para o qual se dispõe das informações representa um marco na mudança das tendências 
para grandes itens das despesas. De fato, tanto as despesas correntes quanto as de 
capital, apresentam, em termos reais, declínio em 2015. No entanto, as despesas de 
capital, desde 2013 apresentam uma redução significativa. Em 2015 o valor apresentado 
para este item representava apenas 43% do registrado para 2013. Bem maior ainda 
foi o declínio apresentado para os valores apresentados pelos investimentos realizados 
pelo Governo Estadual. Neste particular, o total dos investimentos apresentado para 2015 
representava, apenas, 1/3 do valor apresentado em 2013.

A proporção das despesas correntes com relação ao total aumenta até alcançar, em 
2015, 92,3%. Esse aumento se dá às expensas das despesas de capital que perdem 
gravitação durante o período 2013-2015 devido à queda tanto absoluta quanto relativa 
dos investimentos. Analisando-se a composição das despesas correntes observa-se que os 
gastos com pessoal e encargos sociais responderam, em 2015, por 51,8% das despesas 
totais e por 56,1% das despesas correntes. 

Esses gastos representavam, em 2013, 46,2% das despesas totais e por 55,3% das 
despesas correntes, significando que sua importância relativa no total das despesas elevou-
se desde 2013 apesar das medidas de contenção tomadas pelo governo para reduzir esses 
gastos que têm, todavia, a propriedade de apresentar crescimento vegetativo devido 
ao efeito inercial de aumentos salariais realizados no passado e de benefícios diretos e 
indiretos que se elevam com a passagem do tempo.  Todavia, devido ao esforço fiscal 
do governo estadual as despesas com pessoal e encargos apresentaram crescimento 
negativo em 2015 (-5,4%), o que foi determinante para a queda observada no conjunto 
das despesas correntes de -5,8%. 
Ressalta na análise que o único item do conjunto de despesas correntes que não caiu em 
2015 foram os relativos aos juros e encargos da dívida. A realização de várias operações 
de crédito em anos anteriores se manifestou em aumentos absolutos e relativos deste 
item no total dos gastos correntes. De fato, as variações anuais se elevaram de 4,5% em 
2010 para quase 10% em 2015, mais que dobrando a taxa de crescimento no período de 
cinco anos.

As transferências aos municípios também declinaram em 2015, como reflexo da queda na 
arrecadação do ICMS. Os municípios receberam, em termos reais, 4,6% menos recursos 
da cota-parte do ICMS em 2015 do que em 2014. Some-se a este fato a queda nas 
transferências federais relativa ao Fundo de Participação dos Municípios para se deduzir 
que a situação fiscal dos municípios se deteriorou rapidamente durante o último ano.

As despesas de capital, em relação a 2013, caíram substancialmente em termos 
absolutos e relativos. Essas despesas são financiadas com operações de crédito, receitas 
de privatização e transferências voluntárias da União, entre outras fontes de menor 
importância. Como essas fontes de recursos se estreitaram rapidamente durante o período, 
como já foi visto acima, não poderia ser outro o impacto sobre as despesas de capital. 
Destaca-se a queda nos investimentos tanto em 2014 quanto em 2015. Neste último ano 
os investimentos caíram 60,8%. As inversões financeiras também apresentaram variações 
significativamente negativas nos mesmos anos. A queda nos investimentos públicos de 
origem estadual compromete a implantação e expansão de infraestrutura econômica e 
social tão necessária para revitalizar a economia. As indicações anteriores mostram que a 
desaceleração e o declínio da economia comprometeram significativamente a capacidade 
de investir do governo a partir de 2013, tanto da perspectiva do financiamento (receitas), 
quanto da perspectiva dos gastos. 

          27    



O único item que apresentou variação positiva e significativa (22,1%) foi o da 
amortização da dívida devido às mesmas razões que foram elencadas quando da 
análise do crescimento dos juros e encargos da dívida no conjunto das despesas 
correntes. Ou seja, tanto os juros e encargos quanto a amortização da dívida estão 
ganhando proeminência cada vez maior no conjunto das despesas do governo 
estadual. 

Entre 2013 e 2015 estes dois itens elevaram sua participação no conjunto das 
despesas totais de 4,0% para 5,0% em um contexto de queda na receita total. 
Daí as demandas do governo estadual para alongar o perfil de pagamento tanto 
do estoque quanto dos juros e encargos da dívida bem como as negociações para 
mudar o indexador e a forma de calcular os juros.

As Tabelas 8 e 9 mostram o desempenho fiscal do Estado de Pernambuco para 
os anos de 2014 e 2015 no que diz respeito ao cumprimento dos limites da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Observe-se que entre esses dois anos o percentual 
da receita corrente líquida (RCL) com gastos de pessoal dos três poderes aumentou 
apenas discretamente de 55,03% para 55,7%, situando-se abaixo do limite de 
60,0% determinado pela LRF. No que diz respeito às despesas com pessoal do 
Poder Executivo estadual, o percentual tomado com relação a RCL praticamente 
se estabilizou em torno de 46,2%, situando-se não só abaixo do limite prudencial 
de 46,55%, mas também do limite geral de 49,0%. Isso se deve ao esforço de 
contenção dos gastos com pessoal observado quando da análise da composição 
das despesas correntes.

TABELA 8

Descrição
Limite LRF 

(% RCL)
Exercício 

2014
Receita Corrente Líquida/RCL (R$ milhões) - 18.475

Despesa com Pessoal Total (% RCL) 60,00 55,03
Despesa com Pessoal do Poder Executivo¹ (% RCL) 49,00 46,24
Operações de Crédito Internas e Externas² (% RCL) 23,00 8,39
Dívida Consolidada (R$ milhões) - 13.782
Dívida Consolidada Líquida³ (% RCL) 200,00 57,89
Serviços da Dívida ⁴ (% RCL) 11,50 6,23

Fonte: Balanço Geral do Estado 2014/SefazPE. Elaboaração Ceplan.

PERNAMBUCO: CUMPRIMENTO DOS LIMITES DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - 2014

TABELA 9

Descrição
Limite LRF 

(% RCL)
Exercício 

2015
Receita Corrente Líquida/RCL (R$ milhões) - 19.648

Despesa com Pessoal Total¹ (% RCL) 60,00 55,77
Despesa com Pessoal do Poder Executivo¹ (% RCL) 49,00 46,19
Operações de Crédito Internas e Externas² (% RCL) 23,00 2,07
Dívida Consolidada (R$ milhões) - 16.261
Dívida Consolidada Líquida³ (% RCL) 200,00 62,17
Serviços da Dívida ⁴ (% RCL) 11,50 7,29

Fonte: RGF 3° Quadrimestre/SefazPE. Elaboração Ceplan.

PERNAMBUCO: CUMPRIMENTO DOS LIMITES DA LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - 2015
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As operações de crédito internas e externas, como uma proporção da RCL, caíram 
substancialmente entre 2014 e 2015, passando de 8,39% para 2,07%. Em ambos os anos se 
situaram, todavia, bem abaixo do limite definido pela LRF (23,0%). 

Essas operações foram severamente restringidas pela União tanto em 2014 quanto em 2015, 
alegando-se para este último ano a necessidade de ajuste fiscal. Em 2014, todavia, ano 
eleitoral, a restrição foi motivada por razões políticas devido ao não alinhamento do governo 
estadual com as pretensões de reeleição da Presidente agora afastada.

A dívida consolidada líquida (DCL) do estado elevou-se de R$ 13,8 para 16,3 bilhões entre 
2014 e 2015, um crescimento expressivo de 18,1% em apenas um ano motivada pela 
desvalorização do real para as dívidas em moeda estrangeira, e pela elevação da SELIC e da 
inflação para as dívidas em moeda nacional. Isso aumentou a relação DCL/RCL de 57,9% para 
62,2% entre aqueles anos, variação significativa, mas cujo percentual, em 2015, se situa bem 
abaixo do limite de 200% definido pela LRF.

Os encargos da dívida como um percentual da RCL aumentaram de 6,23%, em 2014, para 
7,29% em 2015, situando-se em ambos os anos abaixo do limite 11,50 % da RCL definido 
pela legislação em referência. Portanto, o estado apesar das dificuldades fiscais o Estado 
de Pernambuco tem tanta capacidade de pagamento quanto de endividamento embora os 
juros e os encargos da dívida mais as amortizações tenham crescido nos últimos anos em 
contraposição aos demais itens de despesa.

Recentemente foram publicados os dados relativos ao primeiro quadrimestre de 2016, o 
que permite comparar o desempenho das finanças do Estado de Pernambuco no acumulado 
de 12 meses até abril de 2015 com o acumulado até abril de 2016 (Tabela 10). Assim, 
observa-se que o comprometimento das despesas com pessoal com relação a RCL permanece 
praticamente invariante acima do limite prudencial, embora tenha apresentado discreta queda 
de 47,23% para 47,13%. 

Já a Dívida Consolidada Líquida como proporção da RCL durante o período aumentou de 54,04% 
para 57,64%, continuando se mantendo bem abaixo do limite de 200% estabelecido pela LRF. 
Os serviços da dívida, por sua vez, também medido com relação à RCL, subiram de 6,76% 
para 7,52% nos doze meses até abril de 2016 em comparação com os 12 meses acumulados 
até abril de 2015, também se mantendo abaixo do limite estabelecido pela legislação.

O estado de Pernambuco tem atendido em todos os itens (pessoal, estoque e serviços da 
dívida) todos os limites definidos pela LRF.

TABELA 10

Maio/2014 a 
Abril/2015

Maio/2015 a 
Abril/2016

Receita Corrente Líquida/RCL (R$ milhões) - 0 0
Despesa com Pessoal do Poder Executivo (% RCL) 49,00 96,30 162,50
Operações de Crédito Internas e Externas (% RCL) 23,00 27,00 16,00
Dívida Consolidada (R$ milhões) - 0 0
Dívida Consolidada Líquida (% RCL) 200,00 100,00 100,00
Serviços da Dívida (% RCL) 11,50 6,76 7,52

Descrição
Limite LRF (% 

RCL)

Cumprimento

Fonte: Siconfi/STN/MF. Elaboração Ceplan.

PERNAMBUCO: CUMPRIMENTO DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PELO 
PODER EXECUTIVO ESTADUAL 1º QUADRIMESTRE 2015 E 1º QUADRIMESTRE 2016 (VALORES 
ACUMULADOS EM 12 MESES)
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6. Considerações Finais
A análise realizada anteriormente concentrou-se na evolução da economia nacional e no exame da 
repercussão dessa trajetória na economia estadual. De início, foram assinaladas as duas fases do 
ciclo de longo prazo vivido pela economia nacional: a de expansão que vai de 2005 a 2010 e a de 
desaceleração de 2010 a 2015.

Não obstante a complexidade dos fatores que atuaram na determinação das duas fases do ciclo 
econômico referido é importante assinalar o papel fundamental que exerceu na sua fase expansiva 
as condições favoráveis do comercio internacional, em relação aos produtos mais relevantes da 
exportação brasileira, tanto em relação ao volume quanto aos preços. Somem-se a isto as políticas 
governamentais adotadas de estimulo ao consumo e ao investimento, incluídas as medidas de 
redução do impacto da crise internacional nos anos finais da primeira fase do ciclo. 

Na segunda fase, com o desdobramento da crise internacional e suas repercussões negativas sobre os 
países que constituíam o destino da maior parte das exportações brasileiras, somados aos impactos 
negativos das políticas adotadas voltadas, em tese, para garantir a continuidade do crescimento da 
primeira fase, ocorre uma rápida e intensa mudança de expectativas e de tendências, mostradas, de 
modo sumário, anteriormente.

O exame realizado no contexto nacional mostrou nos anos 2010-2015 um intenso processo de 
desaceleração e declínio da atividade econômica que se acentuou a partir de 2014. Considerando-
se o componente da oferta no exame da trajetória do PIB constata-se que o produto dos dois 
setores econômicos mais importantes ou estagnou em 2014 e declinou em 2015 (setor serviços) ou 
registrou declínio nesses dois últimos anos (setor industrial). Levando-se em conta os componentes 
da demanda, chama a atenção a queda do consumo das famílias de -4% e a da formação bruta de 
capital (investimentos) de-14,1%, no último ano da série.

Essa trajetória do PIB nacional teve, evidentemente, repercussões significativas no mercado de 
trabalho com o aumento da desocupação, declínio do nível de emprego formal e queda do nível de 
rendimento das pessoas ocupadas que se manifestaram intensamente em 2015. 

O exame das trajetórias do nível de atividade da economia do país, do Nordeste e de Pernambuco 
mostrou que elas seguem a mesma configuração de desaceleração e declínio do país, com o Brasil 
apresentando maior intensidade nesse processo.

Ficou evidente no exame da evolução da economia de Pernambuco entre 2010 e 2015 não só o 
fato de a economia estadual, em seu conjunto, apresentar comportamento semelhante ao do país, 
como o fato de todos os grandes setores apresentarem a mesma trajetória. Não obstante deve ser 
dado destaque à situação específica do setor agropecuário estadual, extremamente vulnerável às 
condições climáticas que, no período registra taxas reduzidas de crescimento, (com exceção de 2011 
e 2015) e ademais um declínio de quase um quarto (-24,4%) em 2012 relativamente a 2011.

Pernambuco foi atingido pela crise de forma intensa devido a conjugação de três fatores: a exposição 
à crise nacional, a convergência da grande desmobilização de mão de obra empregada na implantação 
de nova infraestrutura e atividades produtivas com a fase descendente do ciclo econômico e aos 
efeitos da Operação Lava Jato sobre os setores emergentes da indústria naval e de petróleo e gás. 

No que se refere ao setor industrial, Pernambuco após a recuperação em 2010, quando registra 
crescimento de 8,8%, passa, nos anos seguintes, a alternar taxas de crescimento reduzidas com 
taxas negativas. Além disso, o exame da evolução mensal de 2014 e 2015 mostra que nos meses 
que vão de maio de 2014 a dezembro de 2015 somente em três desses meses são registradas taxas 
positivas. Nos meses restantes prevalece declínio dos níveis de produção.

A evolução do comércio pernambucano, avaliada através do volume das vendas do varejo ampliado, 
que inclui além do varejo tradicional as vendas de veículos e da construção civil, mostra que o nível de 
atividade apresentou taxas positivas até o penúltimo ano da série, registrando em 2015 um declínio 
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maior que o constatado no Brasil. Os serviços passam a registrar taxas negativas em 2014, ampliando o 
seu declínio no último ano da série. As taxas mensais de crescimento dos serviços, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, apresentam, nos anos 2014 e 2015, não só a prevalência de taxas negativas 
como o aumento do declínio do nível de atividade com o passar dos anos.

A desaceleração e o declínio da economia de Pernambuco repercutiram, com certa defasagem, nos 
indicadores do mercado de trabalho. Com relação ao nível de ocupação ocorreu de início a redução do 
ritmo de contratação nos anos iniciais da segunda fase do ciclo e a dispensa de trabalhadores nos anos 
finais, com a taxa de desocupação alcançando nível mais alto nos meses do último ano da série. Os níveis 
de rendimento das pessoas ocupadas registram decréscimo a partir do primeiro trimestre de 2014.

Relativamente às finanças públicas estaduais, as receitas e despesas apresentam, como outras variáveis 
econômicas, uma desaceleração e um declínio em 2015. Realce deve ser dado à redução da capacidade 
de investimento do Governo Estadual que, tanto do lado das receitas de capital (operações de crédito, 
entre outras) como da perspectiva das despesas de capital, especialmente no que diz respeito aos 
investimentos, registra uma redução dos valores apresentados bem mais intensos que os relacionados 
com os demais itens da receita e despesas. Por sua vez os gastos com pessoal se mantiveram sob 
controle não ultrapassando os limites da LRF. Destaque-se o crescimento do estoque da dívida bem 
como dos juros e encargos e ainda das amortizações únicos itens de despesa que cresceram em 2015. A 
despeito de tal crescimento esses itens situaram-se dentro dos parâmetros definidos pela LRF tanto na 
comparação entre 2014 com 2015 quanto na comparação entre o acumulado de 12 meses até abril de 
2015 com o acumulado até abril de 2016.

Vale registrar, para finalizar, que o processo anteriormente descrito de desaceleração e declínio da 
economia do Brasil de Pernambuco tem continuidade em 2016.  De fato, indicadores disponíveis para 
os primeiros meses de 2016 mostram declínio tanto do nível de produção como do nível de emprego. A 
única exceção foi o volume de serviços turísticos. 

Com relação ao Brasil: (i) o exame da produção industrial, calculado pelo IBGE, mostra que, comparando-
se a produção de janeiro a março de 2016 com o mesmo período de 2015, ocorreu um declínio de 
-11,7%; (ii) o índice de variação do volume de vendas do comércio varejista ampliado (do IBGE), na 
comparação de janeiro-março de 2016 com o mesmo período de 2015, registra uma queda de -9,4%; 
(iii) já o índice de variação do volume de serviços de janeiro-março de 2016, também calculado pelo 
IBGE, apresenta declínio de -5,0% no mesmo tipo de comparação; iv) a taxa de desocupação subiu de 
7,9% no primeiro trimestre de 2015 para 10,9% no primeiro trimestre de 2016;e, v) a variação real da 
massa de rendimentos do trabalho declinou 4,1%  entre  esses trimestres.

No que e refere a Pernambuco: (i) a produção industrial, quando se faz a comparação entre janeiro/
março de 2016 com o mesmo período do ano anterior, constata-se um declínio de -27,0%, quase três 
vezes maior que o constatado para o país; (ii) quanto ao volume de vendas do comércio varejista 
ampliado, a comparação janeiro-março de 2016 com janeiro-março de 2015, mostra um declínio de 
-16,0%; (iii) relativamente ao volume de serviços, na comparação janeiro-março de 2016 com o mesmo 
mês do ano anterior, o que se verifica é um declínio de -9,6%; iv) a taxa de desocupação elevou-se de 
8,2% no primeiro trimestre de 2015 para 13,3% no primeiro trimestre de 2016, situando-se bem acima 
da média nacional de 10,9%; e, v) a variação real da massa de rendimentos do trabalho caiu 13,3% 
entre esses trimestres, também colocando-se acima da média brasileira de -4,1%. 

O desempenho das atividades turísticas no período mais recente (janeiro-março, 2016) mostra que, a 
despeito da crise, Pernambuco (e também o Ceará) teve comportamento diferenciado comparado ao 
país e ao estado da Bahia que é também destino turístico importante na Região. Assim, em Pernambuco 
tanto na comparação com o mesmo mês do ano anterior (março/2015) quanto em relação ao primeiro 
trimestre de 2015, a variação no volume de serviços foi positiva, respectivamente, em 1,6% e 1,5%, 
desempenho melhor do que o país que apresentou nos dois períodos de referência resultados negativos 
da ordem de -0,2% e -2,3%, respectivamente. Esse melhor desempenho- ocorrido no período de férias 
do verão, pode ter sido ajudado pela valorização do dólar o que torna o custo do turismo externo mais 
barato e também redireciona o fluxo de turistas brasileiros de destinos internacionais para nacionais.

Em síntese, as informações mais recentes para o conjunto da atividade econômica mostram não somente 
a continuidade dos impactos negativos da crise nos primeiros meses de 2016, como o seu agravamento. 
O segmento turístico, todavia, apresentou sazonalmente uma discreta recuperação.  
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Tendências de comportamento 
do emprego em Pernambuco 
até 2017
O mercado de trabalho foi fortemente afetado pela crise econômica recente, pois nos 
anos pós 2014 se associam no Estado duas tendências: a) a finalização da implantação 
de um amplo bloco de investimentos com numerosas obras de empreendimentos 
produtivos, imobiliários e de infraestrutura, e b) o aprofundamento da recessão na 
economia nacional atingindo a dinâmica do consumo, da produção e do investimento 
estadual.

No quesito emprego, observou-se a redução do ritmo das contratações para em 
seguida iniciar-se o movimento de demissões. A taxa de desemprego começa a crescer 
significativamente no primeiro trimestre de 2015 e mantem trajetória ascendente nos 
meses iniciais de 2016. No último trimestre de 2014 se situava nos 7,6%, no ultimo de 
2015 passa para 11% e no primeiro trimestre de 2016 chega a 13,3% (um crescimento 
de 75% em pouco mais de um ano).  O volume de desempregados está estimado em 
542 mil pessoas no primeiro trimestre de 2016. 

Nesse contexto, o emprego formal foi fortemente atingido pelo movimento recessivo. 
A partir de 2015 o saldo entre os admitidos e os desligados começa a se apresentar 
negativo, no acumulado em 12 meses (Gráfico 1).

Em resumo, entre dezembro de 2014 e maio de 2016 a economia pernambucana 
queimou 149 mil empregos formais, o que representou 5,8% do total nacional, quando 
o PIB de Pernambuco pesa 2,6% do total nacional (CONDEPE/FIDEM, 2013) e 3,6% do 
total do emprego formal do país (MTe/RAIS, 2014).

O olhar para os próximos meses até o final de 2017 sinaliza para perspectivas não 
favoráveis para o emprego na economia estadual. 

O ambiente econômico e político nacional continua impregnado de instabilidade e os 
sinais emitidos apontam para uma fase onde ajustes e reformas tendem a predominar, 
preparando um momento futuro de retomada que não se firmará no horizonte de 
2017. No cenário mais provável a retomada do crescimento fica para 2018. No caso 
de Pernambuco, a CEPLAN estima que em 2016 o PIB estadual ainda terá redução 
próxima aos 3% e em 2017 ainda amargará queda no entorno de 0,5%, tendendo a 
apresentar resultado positivo em 2018 (aumento estimado de 1,5%).  
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Gráfico 1 - Pernambuco: saldo da movimentação do emprego formal (admitidos - desligados) -
Janeiro/2012 a Maio/2016  

Mensal Acumulado em 12 meses

103.476

Fonte: Caged/MTE. Elaboração Ceplan.                                                                                         
* Saldo ajustado, considerando as informações declaradas fora do prazo até a competência de movimentação abril/2016.
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Nesse contexto, o mercado de trabalho em Pernambuco 
deve continuar registrando alto desemprego até 
2017 (mantendo a taxa de desemprego próxima aos 
10%) com uma população ocupada estimada em 3,6 
milhões de pessoas (incluindo os informais). 

Nesses próximos meses, o Brasil deve experimentar 
mudanças no seu ambiente institucional e uma das 
reformas previstas atingirá o mercado de trabalho, 
tendendo a ampliar as terceirizações e alterar as 
regras de negociação.  As tendências do emprego, 
portanto, serão mais nítidas em 2018.  
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Gráfico 1 - Pernambuco: saldo da movimentação do emprego formal (admitidos - desligados) -
Janeiro/2012 a Maio/2016  

Mensal Acumulado em 12 meses

103.476

Fonte: Caged/MTE. Elaboração Ceplan.                                                                                         
* Saldo ajustado, considerando as informações declaradas fora do prazo até a competência de movimentação abril/2016.
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Uma análise completa e atualizada da crise 
sobre o ambiente de investimentos do Estado.

INVESTIMENTOS PRODUTIVOS E 
INFRAESTRUTURA ECONÔMICA
Pernambuco e o contexto nacional

Este é segundo produto do Estudo de Referência contratado pelo LIDE 
Pernambuco, por iniciativa do seu Conselho de Gestão, a CEPLAN – 
Consultoria Econômica. O objetivo específico deste segundo produto foi realizar um balanço 
dos investimentos produtivos e em infraestrutura, realizados e planejados para Pernambuco nos 
últimos anos pela iniciativa privada e Governos Federal e Estadual no contexto da crise da economia 
brasileira.  

Trata-se de um balanço dos investimentos de grande e médio porte,  novos 
ou em andamento, bem como os que se encontram paralisados ou cujos 
projetos foram cancelados de 2014 em diante. Foi realizada ainda uma análise dos 
projetos concluídos recentemente.  Utilizamos fontes diversas de informações, para os investimentos 
produtivos – AD-Diper, BNDES, RENAI, SUAPE; e para os investimentos em infraestrutura – PAC 
e Governo do Estado de Pernambuco, cujas metodologias no tratamento das informações estão 
descritas em anexo.

Este balanço contribuirá para a elaboração de uma Agenda com ações do 
setor público e da iniciativa privada, que busquem minimizar os impactos da crise atual 
e retomar, tão logo seja possível, o crescimento econômico de Pernambuco, num ambiente no qual 
os investimentos devem desempenhar papel estratégico. 

Junto com o Mapa de Empregos e Gasto Público, que constituíram o primeiro 
produto do Estudo de Referência financiado pelo Conselho de Gestão do 
LIDE Pernambuco, estes documentos representam uma contribuição efetiva para entender 
e agir com maior segurança e planejamento no período de crise e ausência de crescimento que 
estamos vivenciando.
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1. Introdução 
Este estudo tem como primeiro objetivo o exame das repercussões da crise econômica 
sobre os investimentos em Pernambuco e, por consequência, no desempenho da economia 
estadual. O segundo objetivo é avaliar as possibilidades de uma agenda proativa de 
desenvolvimento, a partir da base de investimentos que aportaram ao Estado no ciclo 
de crescimento anterior à crise e dos novos investimentos que estão desembarcando na 
economia pernambucana.

Este texto está organizado em quatro momentos:

• Uma análise do bloco de investimentos que foram realizados na economia 
pernambucana no ciclo de crescimento registrado, a partir de meados da primeira 
década do século XXI até aproximadamente 2013, observando o seu significado para a 
retomada do crescimento econômico e conformação de mudanças relevantes na base 
produtiva local;

• Em seguida, o exame dos investimentos produtivos (com certo peso) novos ou 
em implantação ocorridos a partir de 2014, ou seja, já sob o efeito da emergência 
da crise econômica e política nacional.  Neste sentido, são analisados, além do volume 
de recursos indicados, o perfil setorial apresentado e o estágio atual de implantação 
desses empreendimentos. Também é feito um exame dos projetos identificados como 
concluídos em 2014 ou definidos como paralisados;

•  Prossegue com a análise dos principais investimentos em infraestrutura, 
identificados a partir de 2014, tanto no que se refere aos recursos alocados pelo 
Governo de Pernambuco como os apresentados pelo PAC; 

• O texto é concluído com uma síntese das características principais dos investimentos 
produtivos e de infraestrutura realizados a partir de 2014 e a reflexão sobre os 
prováveis efeitos da crise no volume e perfil destes investimentos. São avaliados 
os possíveis desdobramentos, no médio e longo prazo, da maturação destes 
investimentos, sobretudo procurando identificar elementos para uma possível retomada 
do crescimento da economia estadual.

Os dados de investimentos apresentados para os anos de 2014 em diante expressam uma 
dimensão geral do tamanho dos investimentos previstos e de suas características. 

Vale destacar que procurou-se trabalhar com uma base de informações de recursos 
confirmados, seja em fase de início de implantação ou em processo avançado de 
implantação. Também se levou em consideração o exame dos investimentos que foram 
indicados como concluídos em 2014 ou que tiveram seu funcionamento cancelado.

Como se verá a seguir, embora existam diferentes impactos da crise, os investimentos 
enunciados, adicionados à conclusão de investimentos em anos recentes ou ainda aqueles 
em processo de maturação, apontam para que, apesar do quadro de dificuldades e de 
desaceleração do ritmo de crescimento apresentado pela economia estadual, é 
possível vislumbrar possibilidades de retomada do crescimento considerando 
a base produtiva e de infraestrutura local.
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2. Ciclo de expansão anterior à 
crise brasileira
No início deste século XXI, após conviver em contexto de grandes dificuldades por duas décadas, a economia 
pernambucana passou a dar sinais de entrada em um novo ciclo de crescimento e apresentar relevantes 
transformações na sua base produtiva, ressaltando a retomada do setor industrial, tanto na construção civil 
quanto na indústria de transformação. 

Em um primeiro momento, que corresponde à primeira metade da década dos anos 2000, o dinamismo 
estadual foi gradualmente sendo acionado a partir do impulso da expansão do mercado interno, pela melhoria 
geral do padrão de consumo brasileiro, no contexto de um ambiente internacional favorável. Neste sentido, 
expandiram-se a demanda por serviços pessoais; a construção de imóveis; a fabricação de bens de consumo 
não duráveis e semiduráveis (alimentos, bebidas, roupas), entre outros. E o comércio varejista chegou a 
apresentar taxa de expansão de 14% nas suas vendas em 2005 (Pesquisa Mensal do Comércio – IBGE).

No segundo momento, deflagrado a partir de meados de 2007, começa a se esboçar, além de um novo impulso 
no ritmo de crescimento da economia estadual, transformações relevantes na sua estrutura produtiva.

Nesse novo período, o grande diferencial do dinamismo de Pernambuco são os investimentos na implantação de 
empreendimentos produtivos e em obras de infraestrutura viária, hídrica e urbana, entre outros. Levantamento 
realizado pela Ceplan - Consultoria Econômica e Planejamento no ano de 2013, para o período de 2007 a 2016 
aponta para intenções de realização de cerca de R$ 104 bilhões de investimentos em Pernambuco (valor um 
pouco maior que o do PIB de Pernambuco calculado para 2010 pelo IBGE), dos quais 67,3% correspondiam 
a recursos voltados para implantação de empreendimentos industriais, 14,4% para empreendimentos 
imobiliários, 14% para obras de infraestrutura e 3,3% para empreendimentos dos segmentos de serviços e 
comércio.  Dos investimentos industriais planejados vale registrar a sinalização para o processo 
de reindustrialização liderada pelos bens Intermediários e de consumo não durável (70,2% dos 
investimentos), seguido dos bens de consumo durável e de capital (21,6%). 

Um conjunto de fatores foi decisivo para viabilizar esse bloco de investimentos relacionados a 
decisões estratégicas de investimento do governo federal e a elementos de atratividade local, através da 
oferta de infraestrutura e das políticas de incentivos fiscais implementadas por diversas gestões do governo 
de Pernambuco. Entre estas decisões e iniciativas podem ser citadas:

•  O diferencial da localização, nos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho (ao sul da Região 
Metropolitana do Recife), do Complexo Portuário e Industrial de Suape, estrategicamente posicionado na 
região Nordeste (abrangendo num raio de 800 km uma população de 36 milhões de pessoas, 90% do PIB 
do Nordeste e seis capitais regionais) com vantagens locacionais reconhecidas e moderna infraestrutura de 
logística portuária e área para instalação de empreendimentos industriais;

•  A decisão estratégica do governo federal de construir, após quase trinta anos, com investimentos 
da Petrobras, novas refinarias no Brasil, e localizá-las no Nordeste, começando pela implantação da 
Refinaria General Abreu e Lima, em Suape. Deflagrando, em paralelo, a implantação de importantes plantas 
petroquímicas – a Petroquímica Suape (PQS) liderada pela Petrobras e pela M&G Polímeros do Brasil S/A do 
grupo Mossi & Ghisolfi;

•  A iniciativa do governo federal de retomar a indústria naval brasileira, apoiando e incentivando 
a implantação do Estaleiro Atlântico Sul (EAS) liderado à época pelo Grupo Odebrecht, por meio da 
definição de critérios de conteúdo local, vinculando esses investimentos à demanda da Petrobras por navios 
petroleiros e plataformas. A partir da implantação do EAS foram atraídos outros estabelecimentos do setor 
naval, a exemplo dos estaleiros Promar e CMO;

• O empenho do governo estadual em oferecer condições diferenciais de atratividade de 
investimentos através do estímulo à instalação de novos projetos no Complexo Portuário e Industrial 
de Suape e em municípios do seu entorno, ou ainda na região polarizada pelo município  de Goiana e 
em outras regiões de Pernambuco, aplicando,  a disponibilização diferenciada de política  de incentivos 
fiscais; e, ao mesmo tempo realizando importantes investimentos em infraestrutura, a exemplo da 
modernização do porto de Suape e de um conjunto de obras viárias, hídricas e urbanas. 
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Adicionalmente, pode-se afirmar que a própria expansão, verificada ao 
longo da primeira década e início da segunda década do século XXI, 
do mercado consumidor nordestino (e pernambucano), foi um fator 
primordial na atração de novas empresas, especialmente aquelas voltadas 
para o consumo de bens não duráveis e semiduráveis – caso das indústrias 
de alimentos, de bebidas e de têxtil e confecções, bem como as atividades de 
distribuição de mercadorias, estimulando o segmento de logística, para o qual 
Pernambuco tem evidentes vantagens competitivas.

No conjunto desses investimentos, nosso Estado conseguiu atrair marcas de 
peso e grandes players nacionais e internacionais, como AMBEV, Fiat, 
Kraft Foods, Sadia, Pepsico, Novartis, Hemobrás, IMPSA, Estaleiro Atlântico 
Sul, Bunge, entre outros. Merece destaque ainda, investimentos voltados 
para construção de novos centros de compras totalizando cerca de R$ 
850 milhões, como o Camará Shopping Camaragibe; Vitória Park Shopping; 
Petrolina Park Shopping; Shopping Garanhuns; Salgueiro Shopping e Paulista 
North Way Shopping.

Além da atração de um conjunto relevante de empreendimentos produtivos, 
também foi possível identificar a realização de investimentos da ordem 
de R$ 5,6 bilhões na implantação de grandes projetos de infraestrutura 
econômica2, com destaque para: i) Ferrovia Transnordestina, cujo percurso 
total é de 1.728 km, dos quais 740 km aproximadamente localizam-se em 
Pernambuco; ii) Interligação de bacias do Nordeste oriental com base na 
transposição de águas do Rio São Francisco, projeto que atinge quatro estados 
do Nordeste, beneficiando o Sertão e o Agreste; iii) Cidade da Copa e Arena da 
Copa; iv) Via Mangue - via pública localizada nos bairros do Pina e Boa Viagem, 
com investimentos originários do PAC; e v) Sistema Pirapama, Complexo 
integrado de fornecimento de água para RMR.

Em termos setoriais, o saldo geral do período 2000-2012, refletiu-
se, em especial: i) na expansão dos segmentos de comércio e serviços 
(considerando sobretudo o efeito renda frente ao ambiente econômico mais 
favorável para o aumento do emprego e o crescimento real da massa salarial); 
ii) no dinamismo da construção civil (que registrou um acréscimo de 207% 
dos empregos formais entre 2002 e 2010) estreitamente associado a demanda 
por obras de infraestrutura e de implantação de empreendimentos produtivos, 
alguns deles de grande porte; e iii) no gradual crescimento da indústria de 
transformação, intensificado na medida em que o investimentos iam sendo 
maturados

Assim, este novo bloco de investimentos que surgiu concomitante a um 
ambiente macroeconômico nacional favorável ao crescimento da economia, 
acabou deflagrando um processo de mudanças significativas na base 
produtiva estadual, implicando: i) na diminuição do peso relativo do setor 
sucroalcooleiro; ii) no surgimento de novas atividades (como as indústrias 
de Petróleo & Gás, de Construção Naval, Automobilística, Farmoquímica e de 
Fabricação de Equipamentos e Materiais voltados para a Energia Eólica); iii) 
na redefinição de segmentos tradicionais (como o de Produtos Alimentares 
e Bebidas, Têxtil, Metalmecânica, Material Elétrico); e iv) na consolidação 
das atividades de Serviços na base econômica estadual, destacando-se os 
“Serviços prestados às empresas”, “Turismo” (Alojamento e Alimentação), 
“Economia Criativa” e “Varejo Moderno”. 

Como consequência desses processos vislumbrou-se a perspectiva 
de adensamento de cadeias produtivas tradicionais e novas, com 
possibilidade de impactar no tecido produtivo pernambucano em 
geral, com potencial de alcançar pequenas e médias empresas e de se 
estimular à tendência de interiorização do desenvolvimento. 

2 Levantamento feito pela Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento em 2013 tendo como base 
investimentos anunciados entre 2004 e dez/2012, com previsão de realização de 2007 até 2016.
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O impulso econômico de Pernambuco, embora apresente queda de ritmo, 
ainda é notável entre 2000 e 2012 (Gráfico 1). Todavia, a partir de 2013 
verifica-se um processo mais intenso de desaceleração que entra na zona 
negativa em 2015 (-3,1%).  

Este período mais recente de desaceleração da economia estadual ocorreu 
embalado, entre outros fatores, pelo impacto da desmobilização (já 
prevista) das obras da refinaria General Abreu e Lima e dos estaleiros AEA 
e Promar cujo impacto mais direto se verificaria no setor de construção 
civil. Coincidindo com este momento de desaceleração previsível - que 
na verdade sinalizava para uma transição da economia estadual – foi se 
configurando, a partir de 2013, os efeitos gerais da crise econômica 
nacional que se apresenta com relativa intensidade em 2015 e 
se estende para 2016. Como se não bastasse, consequências da 
operação LAVA JATO atingem também Pernambuco. 
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Gráfico 1
Brasil, Nordeste e Pernambuco: variação (%) anual do índice de atividade econômica - 2010-2016

Neste sentido, a economia do estado acompanhou a tendência geral do país e apresentou forte 
queda do seu produto. Sobretudo considerando o ano de 2015, quando Pernambuco registrou 
uma retração do crescimento do PIB de -3,1% e o País -2,6. As projeções para 2016 
apontam para um desempenho ainda mais negativo (-8,7% e -4,6%, Pernambuco e Brasil, 
respectivamente).

Este momento recente de desaceleração da economia pernambucana é confirmado pelos dados do 
PIB trimestral elaborado pela agência Condepe-Fidem. O Gráfico 2 ilustra a tendência nacional de 
desaceleração da economia brasileira desde o 1º trimestre de 2014. No caso de Pernambuco, no ano 
de 2014, em parte sob efeito da maturação ainda de grandes investimentos, o estado consegue manter 
as taxas trimestrais do PIB no patamar de 2,0 a 3,0% a.a. Já em 2015, a tendência verificada é 
de desaceleração, ocorrendo a partir do 2º trimestre, taxas negativas com quedas contínuas 
trimestre a trimestre até alcançar, uma taxa de crescimento médio no 1º trimestre de 2016 
em relação ao mesmo período de 2015 de -9,6 a.a., contra -5,4% a.a. no Brasil.
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3. Investimentos Produtivos no 
Contexto de Crise da Economia 
Brasileira
Como foi analisado anteriormente, após experimentar um ciclo de expansão importante nos anos iniciais do 
século XXI, o estado de Pernambuco passou a registrar tendência de desaceleração de sua economia, que se 
aprofundou a partir de 2014, sob o efeito de um contexto de crise da economia brasileira. 

Este capítulo busca avaliar quais os impactos mais relevantes deste novo momento sobre a 
economia estadual do ponto de vista do volume e perfil dos investimentos realizados no âmbito 
do setor produtivo.  

Para tanto foi utilizado como base de informações uma lista de investimentos que tiveram como corte temporal 
o ano de 2014 em diante, observando a seguinte situação/status do empreendimento: i) projetos com 
investimentos concluídos entre 2014 até o presente momento; ii) projetos objeto de pedido de cancelamento; 
iii) projetos atualmente em andamento; e iv) projetos que se encontram com os investimentos paralisados.  

As fontes utilizadas foram: a Rede Nacional de Informações sobre Investimentos (RENAI) do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC); o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES); a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper); e o Complexo Industrial 
e Portuário Governador Eraldo Gueiros (SUAPE). No anexo metodológico, apresentado no final deste 
relatório, explicitam-se os procedimentos utilizados no tratamento das informações levantadas, incluindo a 
compatibilização dos dados.
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Brasil e Pernambuco: desempenho (%) do PIB trimestral, a preços de mercado - 1º trimestre de 2014 ao 1º trimestre de 2016 
(base: igual período do ano anterior) 

Vale salientar que o volume de recursos identificados espelha uma ideia geral do investimento 
empresarial realizado por empresas de grandes e médios portes, com recursos próprios e/ou obtidos 
via financiamento. Os valores monetários indicados expressam uma ordem de grandeza, visto que o 
relevante na análise que se segue é tentar captar, à luz da crise da economia brasileira, a dimensão da 
queda do ritmo do fluxo de investimentos para Pernambuco e se fazer uma avaliação sobre as atividades 
econômicas que sofreram maior impacto da crise e aquelas que ainda se apresentam com investimentos 
ativos; bem como refletir sobre os rebatimentos destas tendências em termos espaciais.

O primeiro aspecto que chama a atenção no exame dos dados é a visão geral do status ou estágio de 
realização dos investimentos, levando em conta o quadro vivenciado a partir de 2014. A tabela 1, 
apresenta a distribuição dos recursos alocados por status, observando o volume de investimentos. As 
informações desta Tabela permitem perceber, numa primeira aproximação, que nestes três últimos 
anos se firma uma tendência de redução no patamar de investimentos que a economia estadual 
vinha experimentando.  

Nos anos recentes, dos projetos levantados no presente estudo, 80,6% do volume dos investimentos 
e 34% do número de empreendimentos se encontravam na condição de projetos concluídos, a 
exemplo da refinaria General Abreu e Lima, que finalizou a primeira fase de sua implantação e já 
começou a operar a produção em especial de diesel. O Conselho de Administração da Petrobras 
aprovou recentemente a continuidade da obra, que havia sido cancelada após o início da 
operação Lava Jato. Prevê-se nesta segunda fase a conclusão de algumas obras, como a Unidade de 
Abatimento de Emissões de Enxofre (Snox), a complementação do 1º trem (em relação ao segundo 
trem, a companhia deverá analisar a estratégia de implantação em outubro). Com a implantação do 
1º trem a refinaria poderá alcançara produção de 115 mil bpd.

Por sua vez, destaca-se que a crise proporcionou o cancelamento dos investimentos de 28 
projetos (1,9% do volume de investimentos previstos e 14,6% do número de projetos).

O bloco de investimentos que efetivamente está em andamento nos anos de crise é da 
ordem de R$ 9,3 bilhões. Embora as fontes de informação sejam distintas e guardem algumas 
diferenças no perfil dos investimentos considerados, este valor está bem aquém do levantamento, 
já citado neste relatório, feito em 2013 pela Ceplan Consultoria, que estimava para o horizonte 2007 
a 2016, recursos da ordem de R$ 70 bilhões, correspondestes a 67,3% dos R$ 104 bilhões em 
investimentos que aportariam ao estado durante aquele período. Isto mostra que a crise acelera o 
processo de declínio do exitoso ciclo de investimento que vinha sendo experimentado pelo estado.

Por fim, ressalta-se o número elevado de projetos que representam um volume relativamente alto de 
investimentos que se encontram no status de paralisados, por motivos variados.  

A seguir são detalhadas as características principais dos projetos concluídos e cancelados; e na 
sequência, o perfil dos projetos em andamento e paralisados.

Tabela 1
Pernambuco

2014-2016

Status
Volume

Investimentos
(Em reais)

Distribuição (%) do 
valor dos 

investimentos 

Número de 
Projetos 

Distribuição (%) 
do número de 

projetos

Cancelado 1.374.745.000,00     1,93 28              14,66
Concluído 57.351.254.738,34   80,64 65              34,03
Em andamento 9.296.716.673,12     13,07 66              34,55
Paralisado 3.098.900.000,00     4,36 32              16,75
Pernambuco 71.121.616.411,46   100,00 191            100,00
 Fonte: Documentos oficiais dos governos federais e estaduais, e comunicados das empresas às diversas mídias. 
Elaboração Ceplan. 

Status dos investimentos produtivos realizados no estado, segundo volume de recursos e 
número de projetos
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3.1 Empreendimentos com investimentos 
concluídos ou cancelados
A tabela 2 apresenta a distribuição setorial dos projetos que foram concluídos entre 2014 e o 
presente momento, segundo o volume de investimentos, o número de projetos e os municípios de 
localização.

Tabela 2
Pernambuco
Empreendimentos com investimentos concluídos
Distribuição setorial segundo volume de Investimento, número de projetos e localização 
2014 - 2016

Setor e Subsetor Volume Investimento (%) 
Número 

de 
Projetos 

(%) Municípios

Indústria 56.997.208.856,58   99,4 50 76,9
Ind. Construçao Naval 236.993.322,71         0,4 7 10,8 (2)Ipojuca e São Lourenço
Ind. de alimentos 569.000.000,00         1,0 5 7,7 Cabo de Santo Agostinho, Limoeiro, 

Vitória de Santo Antão Glória de Goitá 
e Bom Conselho

Ind.a de autopeças 300.000.000,00         0,5 1 1,5 Glória de Goitá
Ind. de bebidas 736.836.000,00         1,3 5 7,7 (2) Itapissuma, Pedra, Garanhuns e 

Bonito
Ind. de cimento, argamassa e outros da 
const. Civil

113.680.987,00         0,2 4 6,2 Cabo de Santo Agostinho, Afogados da 
Ingazeira. Caraíba e Vitória de Santo 

Antão
Ind. de equip. de refrigeração 37.400.000,00           0,1 1 1,5 Vitória de Santo Antão

Ind. de gases indústrial e medicinal 9.000.000,00             0,0 1 1,5 Goiana
Indústria de máq. e equip. área de energia 190.300.000,00         0,3 5 7,7 (2) Cabo de Santo Agostinho e (3) 

Recife
Indústria de material plástico 35.000.000,00           0,1 2 3,1 São Lourenço e Glória de Goitá
Indústria de móveis 25.000.000,00           0,0 1 1,5 Bezerros
Indústria de refino de petróleo 43.537.056.168,75   75,9 1 1,5 Ipujuca
Indústria de tintas e vernizes 47.800.156,90           0,1 1 1,5 Vitória de Santo Antão
Indústria de utensílios domésticos 25.000.000,00           0,0 1 1,5 Jaboatão dos Guararapes
Indústria de vidros planos e artef. de Vidro 1.040.000,00             0,0 1 1,5 Goiana
Indústria extrativa mineral 76.511.000,00           0,1 2 3,1 Moreno e Tacaratuba
Indústria de automóveis , camionetas e utilitários 2.356.591.221,22     4,1 9 13,8 (9) Goiana
Indústria química 8.300.000.000,00     14,5 1 1,5 Ipojuca
Indústria têxtil e de vestuário 400.000.000,00         0,7 2 3,1 Vitória de Santo Antão e Petrolina
Serviços 339.678.288,49        0,6 13 20,0
Alojamento e alimentação 5.708.861,38             0,0 1 1,5 Caruaru
Comércio varejista 46.059.566,23           0,1 2 3,1 Petrolina e Recife
Serviços de concessão de rodovias, pontes 
etc

42.709.549,83           0,1 1 1,5 Cabo de Santo Agostinho

Serviços de armazenagem e logística 11.180.817,87           0,0 2 3,1 (2) Ipojuca
Serviços de higienização e limpeza 36.000.000,00           0,1 1 1,5 Ipojuca
Serviços de transportes marítimos 198.019.493,17         0,3 6 9,2 (6) Ipojuca
Agricultura 13.727.593,27           0,0 2 3,1
Produção de frutas 13.727.593,27           0,0 2 3,1 Inajá e Petrolina

Total 57.350.614.738,34   100,0 65 100,0
Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 
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Tabela 2
Pernambuco
Empreendimentos com investimentos concluídos
Distribuição setorial segundo volume de Investimento, número de projetos e localização 
2014 - 2016

Setor e Subsetor Volume Investimento (%) 
Número 

de 
Projetos 

(%) Municípios

Indústria 56.997.208.856,58   99,4 50 76,9
Ind. Construçao Naval 236.993.322,71         0,4 7 10,8 (2)Ipojuca e São Lourenço
Ind. de alimentos 569.000.000,00         1,0 5 7,7 Cabo de Santo Agostinho, Limoeiro, 

Vitória de Santo Antão Glória de Goitá 
e Bom Conselho

Ind.a de autopeças 300.000.000,00         0,5 1 1,5 Glória de Goitá
Ind. de bebidas 736.836.000,00         1,3 5 7,7 (2) Itapissuma, Pedra, Garanhuns e 

Bonito
Ind. de cimento, argamassa e outros da 
const. Civil

113.680.987,00         0,2 4 6,2 Cabo de Santo Agostinho, Afogados da 
Ingazeira. Caraíba e Vitória de Santo 

Antão
Ind. de equip. de refrigeração 37.400.000,00           0,1 1 1,5 Vitória de Santo Antão

Ind. de gases indústrial e medicinal 9.000.000,00             0,0 1 1,5 Goiana
Indústria de máq. e equip. área de energia 190.300.000,00         0,3 5 7,7 (2) Cabo de Santo Agostinho e (3) 

Recife
Indústria de material plástico 35.000.000,00           0,1 2 3,1 São Lourenço e Glória de Goitá
Indústria de móveis 25.000.000,00           0,0 1 1,5 Bezerros
Indústria de refino de petróleo 43.537.056.168,75   75,9 1 1,5 Ipujuca
Indústria de tintas e vernizes 47.800.156,90           0,1 1 1,5 Vitória de Santo Antão
Indústria de utensílios domésticos 25.000.000,00           0,0 1 1,5 Jaboatão dos Guararapes
Indústria de vidros planos e artef. de Vidro 1.040.000,00             0,0 1 1,5 Goiana
Indústria extrativa mineral 76.511.000,00           0,1 2 3,1 Moreno e Tacaratuba
Indústria de automóveis , camionetas e utilitários 2.356.591.221,22     4,1 9 13,8 (9) Goiana
Indústria química 8.300.000.000,00     14,5 1 1,5 Ipojuca
Indústria têxtil e de vestuário 400.000.000,00         0,7 2 3,1 Vitória de Santo Antão e Petrolina
Serviços 339.678.288,49        0,6 13 20,0
Alojamento e alimentação 5.708.861,38             0,0 1 1,5 Caruaru
Comércio varejista 46.059.566,23           0,1 2 3,1 Petrolina e Recife
Serviços de concessão de rodovias, pontes 
etc

42.709.549,83           0,1 1 1,5 Cabo de Santo Agostinho

Serviços de armazenagem e logística 11.180.817,87           0,0 2 3,1 (2) Ipojuca
Serviços de higienização e limpeza 36.000.000,00           0,1 1 1,5 Ipojuca
Serviços de transportes marítimos 198.019.493,17         0,3 6 9,2 (6) Ipojuca
Agricultura 13.727.593,27           0,0 2 3,1
Produção de frutas 13.727.593,27           0,0 2 3,1 Inajá e Petrolina

Total 57.350.614.738,34   100,0 65 100,0
Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 

O primeiro aspecto que chama a atenção é que a crise brasileira eclodiu no momento que o estado 
de Pernambuco se preparava para finalizar um ciclo de grandes investimentos. Dos projetos 
concluídos que perfazem um volume total de R$ 57,3 bilhões, os da refinaria general 
Abreu e Lima, da petroquímica Suape e da montadora FCA FIAT Chrysler, juntos, 
correspondem a um montante de R$ 54,2 bilhões, representando 5,5 vezes o volume 
de investimentos em projetos que estão atualmente em andamento. Ou seja, mesmo 
se não houvesse a crise, o provável é que o ciclo de investimento atual estivesse num patamar 
abaixo do verificado nos anos anteriores. 

Mas, por outro lado, há de se lembrar que projetos como o da refinaria que tinha sido 
temporariamente interrompido, deverá retomar a segunda e última etapa brevemente.   Neste 
caso, a descontinuidade se deveu não apenas aos impactos da crise econômica, mas, também, 
a razões de ordem externa (preço do petróleo) e político-institucional, já que a Petrobras foi 
envolvida de forma direta nos escândalos investigados pela operação Lava Jato. 
Ainda no setor industrial vale a pena mencionar, pelo peso do conjunto dos investimentos e pelo 
número de projetos concluídos, os segmentos das indústrias de alimentos e de bebidas que foram 
dinamizados pelo crescimento intensivo do consumo das famílias no estado e na região nos anos 
anteriores.

No setor de serviços ressalta-se a conclusão dos investimentos feitos pela Transpetro 
na área de transporte marítimo em montante de R$ 198 milhões, distribuídos em seis 
projetos. Já no setor agrícola salienta-se a conclusão de dois projetos ligados à área de fruticultura, 
em contraposição a nenhum registro de empreendimentos em andamento. 

Tabela 3
Pernambuco
Empreendimentos com investimentos cancelados
Distribuição setorial segundo volume de Investimento, número de projetos e localização 
2014 - 2016

Setor e Subsetor Volume 
Investimento (%) 

Número 
de 

Projetos 
(%) Municípios

Indústria 1.344.745.000,00    97,8    27 96,4      
Ind. construção naval 770.000.000,00        56,0    1 3,6        Ipojuca
Ind. de alimentos 107.000.000,00        7,8      1 3,6        Glória de Goitá
Ind. de calçados 16.000.000,00          1,2      1 3,6        Timbaúba
Ind. de cimento, argamassa e outros da 
construção civil

42.000.000,00          3,1      4 14,3      (2) Moreno, Bezerros. 
Timbaúba

Ind. de material de limpeza 4.000.000,00            0,3      1 3,6        Arcoverde
Ind. de material elétrico 37.500.000,00          2,7      2 7,1        Jaboatão dos Guararapes e 

Timbaúba
Ind. de móveis 18.800.000,00          1,4      3 10,7      (2) Arcoverde e Ribeirão
Ind. de prod. farmacêuticos e farmoquícos 153.500.000,00        11,2    2 7,1        (2) Goiana
Ind. de produtos de beleza 12.000.000,00          0,9      2 7,1        Goiana e Arcoverde
Ind. de utensílios domésticos 80.000.000,00          5,8      1 3,6        Jaboatão dos Guararapes 
Ind. de vidros planos e artef. de vidro 30.000.000,00          2,2      2 7,1        Goiana e Ribeirão
Ind. metalúrgica 55.945.000,00          4,1      6 21,4      (2) Ribeirão, Glória de Goitá, 

São Lourenço e Timbaúba e 
Moreno

Ind. química 18.000.000,00          1,3      1 3,6        Goiana
Serviços 30.000.000,00          2,2      1 3,6        
Serviços de distribuição de medicamentos 30.000.000,00          2,2      1 3,6        Goiana
Total Cancelados 1.374.745.000,00    100,0  28 100,0    
Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 
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Com relação a distribuição espacial desses projetos, dois pontos se destacam. 
O primeiro é a alto volume de investimentos que foram concluídos nos 
municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho (epicentros do Complexo 
Industrial e Portuário de Suape) e no município de Goiana. Em Ipojuca, como a 
imprensa já vêm indicando, o fim das grandes obras resultou em forte impacto negativo 
para a economia local e do entorno, agravado pela conjuntura nacional adversa. O 
segundo ponto refere-se à diversidade de municípios do interior com empreendimentos 
já concluídos, significando que houve, embora de forma não intensa, um processo de 
interiorização do desenvolvimento do estado, que em alguma medida, como se verá 
mais adiante, ainda continua, com os projetos em andamento.  

A tabela 3 possibilita a compreensão dos efeitos da crise sobre o perfil dos investimentos 
que se enquadram na situação de cancelados a partir de 2014, considerando o volume 
de investimentos liberados, o número de projetos e os municípios de localização.

Dos 28 empreendimentos que tiveram seus investimentos cancelados, num 
montante de cerca de R$ 1,4 bilhão, a primeira constatação importante é o 
peso dos investimentos de alguns desses empreendimentos. Três deles: um 
estaleiro (Galíctio), uma fábrica de alimentos (moinho Canuela) e uma fábrica de 
produtos farmacêuticos e farmoquímicos (Abaris RJ Participações) juntos, envolviam a 
aplicação de pouco mais de R$ 1 bilhão.  

Chama atenção por se tratarem de atividades associadas a três cadeias produtivas 
que apontavam com grande potencial de expansão: a indústria naval, a farmoquímico 
e farmacêutica e a de alimentos. Em termos de projetos cancelados, embora 
não sejam significativos no volume dos investimentos, ressaltam-se seis projetos na 
indústria metalúrgica e quatro na indústria de cimento e argamassa e outros produtos 
da construção civil.

Se os dados dos investimentos concluídos revelam que o ciclo anterior dos 
investimentos sinalizou para um processo relevante de interiorização, os 
dados dos investimentos cancelados indicam certa reversão desta tendência.  
Os municípios que apresentaram o maior número de projetos cancelados foram: Goiana 
com cinco e Arcoverde e Timbaúba cada um com quatro.

As maiores perdas em termos de volume de investimentos foram registradas para os 
municípios de Glória de Goitá (R$ 117 milhões, envolvendo dois projetos); Goiana (R$ 
288,5 milhões) e Ipojuca (R$ 770 milhões, em um único projeto).

3.2 Empreendimentos com 
investimentos em andamento ou 
paralisados
As informações levantadas para os empreendimentos produtivos com investimentos em 
andamento, que vão desde aqueles que estão na fase de projeto ou em processo inicial 
de implantação até os que se encontram em processo de instalação ou de expansão, 
revelam de forma geral que, apesar da crise, Pernambuco continua atraindo 
importante volume de investimentos, com perspectiva de expansão de algumas 
atividades.  Isto pode ser observado pelo exame das tabelas 4 a 6, em que se pode 
examinar as características principais dos investimentos que se enquadram na situação 
“em andamento” entre o ano de 2014 ao presente momento, considerando o volume de 
investimentos, o número de projetos e os municípios de localização, bem como o perfil dos 
empreendimentos com maior volume de investimentos previstos.
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Um primeiro aspecto que sobressai no exame dos dados é o volume total de recursos destinados para 
a implantação dos empreendimentos, da ordem de R$ 9,2 bilhões, distribuídos por 66 projetos. Um valor 
bem abaixo dos recursos apresentados na segunda metade da década passada no estado, mas 
que é expressivo considerando o momento atual de forte crise econômica do País, com os estímulos 
públicos para financiamento escassos, queda relevante do consumo interno, além da relevante diminuição dos 
investimentos privados. 
 
Em termos setoriais salienta-se a grande concentração dos recursos em quatro segmentos econômicos 
que juntos respondem por praticamente 82% do total dos investimentos dos projetos em andamento. 
Três desses segmentos são do setor industrial (produção e distribuição de eletricidade, gás e água; fabricação de 
alimentos e fabricação de bebidas) e um do setor de serviços (comércio varejista).  

A indústria de produção e distribuição de eletricidade, gás e água é responsável por 45,9% do volume 
de investimentos e por 18,2% do total de projetos em andamento. Os empreendimentos deste segmento 
produtivo estão voltados sobretudo para transmissão de energia elétrica, distribuição de gás natural, produção 
de energia fotovoltaica, produção de termoelétrica e produção de energia eólica. Dentre as empresas que se 
destacam pelo tamanho dos investimentos realizados estão os grupos Bolognesi, Copergás e Ventos São Tomé.

Tabela 4 
Pernambuco
Empreendimentos com investimentos em andamento 
Distribuição setorial segundo volume de Investimento e número de projetos 
2014 - 2016

Setor e Subsetor Volume de 
Investimento (%) 

Número 
de 

Projetos 
(%) 

Indústria 8.162.325.481,57      87,8 56 84,8
Ind. de alimentos 756.838.510,28         8,1 4 6,1
Ind. de autopeças 40.000.000,00            0,4 2 3,0
Ind. de bebidas 1.774.879.905,07      19,1 3 4,5
Ind. de cimento, argamassa, outros const. civil 123.200.000,00         1,3 3 4,5
Ind. de couros e calçados 25.000.000,00            0,3 1 1,5
Ind. de embalagem 18.000.000,00            0,2 1 1,5
Ind. de gases para área industrial e medicinal 10.000.000,00            0,1 1 1,5
Ind. de máq. e equip. área de energia 77.257.963,84            0,8 2 3,0
Ind. de máq. e equip. para uso industrial 5.000.000,00              0,1 1 1,5
Ind. de material elétrico 18.000.000,00            0,2 1 1,5
Ind. de móveis 25.000.000,00            0,3 1 1,5
Ind. de papel e artef. de papel 61.534.836,54            0,7 2 3,0
Ind. de prod. farmacêuticos e farmoquímicos 138.930.344,68         1,5 4 6,1
Ind. de produtos de beleza 111.000.000,00         1,2 3 4,5
Ind. de produtos plásticos e resinas 100.000.000,00         1,1 1 1,5
Ind. de tintas e vernizes 35.000.000,00            0,4 1 1,5
Ind. de utensílios domésticos 7.965.000,00              0,1 1 1,5
Ind. de vidros planos e artef. de vidro 97.600.000,00            1,0 5 7,6
Ind. metalúrgica 279.400.000,00         3,0 4 6,1
Ind. de automóveis, camionetas e utilitários 80.000.000,00            0,9 1 1,5
Ind. têxtil e de vestuário 115.000.000,00         1,2 2 3,0
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 4.262.718.921,17      45,9 12 18,2
Serviços 1.134.391.191,55      12,2 10 15,2
Comércio varejista 825.827.667,65         8,9 2 3,0
Serviços de alojamento e alimentação 3.811.675,40              0,0 1 1,5
Serviços de armazenagem e logística 161.580.000,00         1,7 2 3,0
Serviço de blindagem de automotivos 15.000.000,00            0,2 1 1,5
Serviço de infraestrutura social 33.200.000,00            0,4 1 1,5
Serviços de telefonia 94.971.848,50            1,0 3 4,5

TOTAL 9.296.716.673,12      100,0 66 100,0
Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 
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Vale lembrar que este segmento industrial se completa com outro, que também tem importantes investimentos 
em andamento – o de fabricação de máquinas e equipamentos para área de energia - na conformação da chamada 
“cadeia produtiva de energia renovável”, sobretudo eólica. Cadeia com grande perspectiva de expansão nos 
próximos anos.

As indústrias de alimentos e bebidas, por seu turno, continuam com relevantes novos aportes de 
recursos.  A de alimentos contempla quatro projetos em andamento que respondem por 8,1% dos investimentos 
em andamento, com destaque para uma nova planta do grupo Unilever.  Enquanto a de bebidas, com dois grandes 
projetos, envolve 19,1% dos recursos. Nesta indústria é significativo o montante aplicado pelo Grupo Kirin (ex-
Schincariol). 

Outros três segmentos industriais merecem referência pelo número de empreendimentos em 
implantação: o de fabricação de vidros planos e artefatos de vidro (5 projetos); o de metalurgia (4 projetos); e 
o de produtos de beleza (3 projetos).

No setor de serviços ressalta-se no setor de comércio varejista a implantação de dois shoppings centers (Olinda e 
Toritama), que juntos correspondem a 8,9% dos investimentos em andamento.  Embora esses empreendimentos 
reflitam em grande medida decisões tomadas anteriormente considerando um contexto de um mercado consumidor 
aquecido, que se reverteu nos últimos dois anos, é mais um conjunto de iniciativas que se incorpora ao tecido 
econômico estadual que pode ser relevante na perspectiva de retomada do crescimento. 

Além do comércio varejista outro segmento que chama atenção é o de serviços de armazenagem e logística, com 
dois projetos, em que merece menção um novo terminal de açúcar no Complexo de Suape.

Na tabela 5, é possível observar os dez principais empreendimentos com investimentos em andamento: cinco da 
indústria de produção e distribuição de energia, gás e água; dois de bebidas; dois do comércio varejista; e um de 
alimentos.  

Tabela 5
Pernambuco
Empreendimentos produtivos com investimentos em andamento
10 Principais empreendimentos, segundo o volume de investimento realizado (1)
2014-2016

Empresa / Cliente
Volume de  

Investimento
Setor Subsetor Município Fonte

Boognesi 2.924.393.441,08     Indústria Produção e distribuição 
de eletricidade, gás e 
água 

Ipojuca RENAI

Brasil Kirin ( Grupo Schincariol) 932.729.905,07         Indústria Indústria de bebidas Igarassu RENAI
Ind. de Bebidas Igarassu / Schincariol 827.000.000,00         Indústria Indústria de bebidas Igarassu AD-DIPER

Unilever 654.838.510,28         Indústria Indústria de alimentos Escada RENAI
Grupo UAI (DOIMO) 556.481.479,72         Serviço Comércio varejista Bezerros RENAI
Copergas (Gaspetro-Petrobras/Mitsui) 354.795.744,17         Indústria Produção e distribuição 

de eletricidade, gás e 
água 

Diversos 
municípios

RENAI

Grupo CM/HBR REALTY 269.346.187,93         Serviço Comércio varejista Olinda RENAI
Ventos de São Tomé Holding S/A 214.204.492,38         Serviço Produção e distribuição 

de eletricidade, gás e 
água 

Caetes BNDES

Interligação Elétrica Garanhuns S/A - 
Iegaranhuns

186.009.999,99         Indústria Produção e distribuição 
de eletricidade, gás e 
água 

Garanhuns BNDES

Ventos de São Tomé Holding S/A 160.347.599,99         Serviço Produção e distribuição 
de eletricidade, gás e 
água 

Caetes BNDES

TOTAL 7.080.147.360,61     
Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 
(1) Esses 10 empreendimentos correspondem a cerca de 83,6% do volume de investimentos de um total de 63 projetos em andamento 
levantados
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Com relação a distribuição no território pernambucano, observa-se pelos 
dados levantados que ainda se mantém o processo de interiorização do 
desenvolvimento, na perspectiva dos investimentos em implantação, 
embora numa intensidade menor.  Dos 66 empreendimentos, 12 estão 
ocorrendo no polo de Suape (4 em Ipojuca, 2 no Cabo de Santo Agostinho, 3 em 
Escada, 2 em Jaboatão dos Guararapes e 1 em Moreno); e 11 em outros municípios 
da RMR, afora os contemplados em Suape.  Os outros 43 projetos estão presentes 
no interior de Pernambuco, com a seguinte distribuição: 7 localizados em diversos 
municípios do estado (correspondendo a investimentos voltados à produção e 
distribuição de energia, serviços de telefonia e serviços urbanos); 15 em Goiana; e 
os outros 21 projetos, correspondendo a um ou dois empreendimentos, presentes 
nos municípios de Belo Jardim, Toritama, Caetés, Garanhuns, Gloria de Goitá, 
Limoeiro, Petrolina, Pombos, Surubim, Timbaúba e Vitória de Santo Antão.

Tabela 6
Pernambuco
Empreendimentos produtivos com investimentos em andamento 
Distribuição espacial, segundo volume de Investimento e número de projetos
2014-2016

Município Total Investimento (%) 
Número de 

Projetos 
(%) 

Belo Jardim 3.811.675,40          0,0 1 1,5
Cabo de Santo Agostinho 93.000.000,00        1,0 2 3,0
Caetes 570.910.735,95      6,1 5 7,6
Diversos municípios 290.700.848,48      3,1 7 10,6
Escada 762.096.474,12      8,2 3 4,5
Garanhuns 250.089.999,99      2,7 2 3,0
Glória do Goitá 80.000.000,00        0,9 1 1,5
Goiana 425.347.087,00      4,6 14 21,2
Goiana 3.000.000,00          0,0 1 1,5
Igarassu 1.759.729.905,07  18,9 2 3,0
Ipojuca 3.102.393.441,08  33,4 4 6,1
Itapissuma 91.000.000,00        1,0 2 3,0
Jaboatão dos Guararapes 7.702.643,54          0,1 2 3,0
Limoeiro 40.000.000,00        0,4 2 3,0
Moreno 25.000.000,00        0,3 1 1,5
Olinda 269.346.187,93      2,9 1 1,5
Paulista 100.000.000,00      1,1 1 1,5
Petrolina 100.000.000,00      1,1 1 1,5
Pombos 21.015.450,68        0,2 1 1,5
Recife 500.195.744,17      5,4 3 4,5
Ribeirão 15.000.000,00        0,2 1 1,5
São Lourenço da Mata 23.165.000,00        0,2 2 3,0
Surubim 100.000.000,00      1,1 1 1,5
Timbaúba 17.000.000,00        0,2 2 3,0
Toritama 574.481.479,72      6,2 2 3,0
Vitória de Santo Antão 71.730.000,00        0,8 2 3,0
Total Geral 9.296.716.673,12  100,0 66 100,0
Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 
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Tabela 7
Pernambuco
Empreendimentos com investimentos paralisados
Distribuição setorial segundo volume de Investimento e número de projetos
2014 - 2016

Setor e Subsetor Total Investimento (%) 
Número 

de 
Projetos 

(%) 

Indústria 921.900.000,00      29,7 24 75,0
Construção civil 3.000.000,00           0,1 1 3,1
Ind. de alimentos 338.000.000,00      10,9 7 21,9
Ind. de cimento, argamassa, outros const. Civil 120.000.000,00      3,9 4 12,5
Ind. de embalagem 12.550.000,00         0,4 1 3,1
Ind. de gases para área industrial e medicinal 3.200.000,00           0,1 1 3,1
Ind. de máq. e equip. área de energia 116.000.000,00      3,7 2 6,3
Ind. de máq. e equip. para uso industrial 10.000.000,00         0,3 1 3,1
Ind. de material plástico 23.000.000,00         0,7 1 3,1
Ind. de petróleo e gás 120.000.000,00      3,9 1 3,1
Ind. de prod. farmacêuticos e farmoquímicos 83.850.000,00         2,7 1 3,1
Ind. de produtos de beleza 30.000.000,00         1,0 1 3,1
Ind. metalúrgica 1.800.000,00           0,1 1 3,1
Ind. têxtil e de vestuário 57.000.000,00         1,8 1 3,1
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 3.500.000,00           0,1 1 3,1
Serviços 2.177.000.000,00   70,3 8 25,0
Comércio de pesadas e equipamentos 35.000.000,00         1,1 1 3,1
Serviço de transporte 12.500.000,00         0,4 1 3,1
Serviço imobiliário 41.800.000,00         1,3 1 3,1
Serviços de armazenagem e logística 2.087.700.000,00   67,4 5 15,6
Total Paralisados 3.098.900.000,00   100,0 32 100,0
Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 

Com respeito aos empreendimentos com investimentos paralisados 
(tabela 7), ou seja, que devem ter a maior parte paralisado a 
continuidade dos projetos ou postergado o início de implantação, 
o volume de recursos corresponde a cerca de R$ 3 bilhões e um 
total de 32 projetos, dos quais 70,3% do setor de serviços e 
27,7% no setor industrial.

Setorialmente os principais segmentos que tiveram seus 
empreendimentos paralisados foram: i) os de serviços de armazenagem 
e logística, compreendendo cinco terminais de cargas no porto de 
Suape em Ipojuca, que no conjunto envolvem recurso da ordem de 
R$ 2,1 bilhões; ii) os da indústria de alimentos, com sete projetos 
paralisados, em que se destaca pelo volume de recursos, o Grande 
Moinho Cearense; iii) um empreendimento do segmento de fabricação 
de petróleo e gás  - o Brasil Carbonos; e iv) um empreendimento do 
segmentos de fabricação de máquinas e equipamentos voltados para 
energia eólica, a Impsa Hydro. 
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Na tabela 8, são identificados os dez principais empreendimentos 
com os maiores volumes de investimentos paralisados.

Espacialmente, como pode ser constatado na tabela 9, o impacto 
mais evidente das paralisações registradas ocorreu no 
município de Ipojuca, com 12 projetos, todos na área de 
influência direta do Complexo Industrial e Portuário de 
Suape, que também contemplou mais três empreendimentos 
paralisados que estão presentes na parte do Complexo que está 
no município de Cabo de Santo Agostinho. Ou seja, o Complexo 
de Suape concentrou 82,4 % dos montantes de investimentos e 
46,9% dos projetos paralisados. 

Fora de Suape merece destaque, em número de empreendimentos 
paralisados, os municípios de Recife (3 projetos) e Timbaúba, 
Goiana e Jaboatão dos Guararapes e Sirinhaém (com 2 projetos 
cada). 

Tabela 8
Pernambuco
Empreendimentos produtivos com investimentos paralisados
10 Princiapis empreendimentos, segundo o volume de investimento investido 
2014-2016

Empresa/Grupo
Volume 

Investimento
Setor Subsetor Município Fonte

Tecon II 981.000.000,00        Serviço
Serviços de armazenagem e 
logística Ipojuca SUAPE

Terminal de minérios 678.500.000,00        Serviço
Serviços de armazenagem e 
logística Ipojuca SUAPE

Terminal de minérios II 363.200.000,00        Serviço
Serviços de armazenagem e 
logística Ipojuca SUAPE

Grande Moinho Cearense 140.000.000,00        Indústria Ind. de alimentos
Jaboatão dos 
Guararapes SUAPE

Brasil Carbonos 120.000.000,00        Indústria Ind. de petróleo e gás Ipojuca SUAPE

Impsa Hydro 111.000.000,00        Indústria 
Ind. de máq. e equip. área 
de energia Ipojuca SUAPE

RIFF Laboratório Farmacêutico 83.850.000,00          Indústria 
Ind. de prod. farmacêuticos 
e farmoquícos Goiana AD-DIPER

Adram 66.000.000,00          Indústria Ind. de alimentos Ipojuca SUAPE
Pastifício Selmi S.A 62.000.000,00          Indústria Ind. de alimentos Ipojuca SUAPE

PG & A Empreendimentos 60.000.000,00          Indústria 
Ind. de cimento, argamassa, 
outros da c. Civil Ipojuca SUAPE

Unimetal Participações 57.000.000,00          Indústria Ind. têxtil e de vestuário Timbaúba AD-DIPER
TOTAL 2.722.550.000,00    

Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 
(1) Esses 10 empreendimentos correspondem a cerca de 88,1% do volume de investimentos de um total de 31 projetos paralisados 
levantados.
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Tabela 9
Pernambuco
Empreendimentos com investimentos paralisados
Distribuição espacial, segundo volume de Investimento e número de projetos
2014-2016

Município Total Investimento (%) 
Número 

de 
Projetos 

(%) 

Bezerros 30.000.000,00         1,0 1 3,1
Bonito 3.000.000,00           0,1 1 3,1
Brejão 40.000.000,00         1,3 1 3,1
Cabo de Santo Agostinho 29.800.000,00         1,0 3 9,4
Goiana 113.850.000,00       3,7 2 6,3
Ipojuca 2.522.700.000,00    81,4 12 37,5
Jaboatão dos Guararapes 155.000.000,00       5,0 2 6,3
Moreno 10.000.000,00         0,3 1 3,1
Pombos 41.800.000,00         1,3 1 3,1
Recife 41.200.000,00         1,3 3 9,4
Sirinhaém 30.000.000,00         1,0 2 6,3
Timbaúba 69.000.000,00         2,2 2 6,3
Vitória de Santo Antão 12.550.000,00         0,4 1 3,1
Total Paralisados 3.098.900.000,00   100,0 32 100,0
Fonte: BNDES, RENAI, AD-Diper e Suape. Elaboração Ceplan 

4. Investimentos em 
Infraestrutura no Contexto de 
Crise da Economia Brasileira
Esta análise separa as iniciativas do Governo Estadual daquelas do Governo Federal   
organizadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

4.1. Os investimentos estaduais na crise
A crise da economia brasileira; e, por conseguinte, a relevante desaceleração da economia 
pernambucana vem se constituindo em fatores importantes na queda de receita e diminuição 
da capacidade de investimentos do Governo Estadual, em especial dos investimentos em 
infraestrutura. 

Dados da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), apontam que o governo 
estadual havia investido apenas R$ 478 milhões em 2007, conseguiu ampliar o 
volume investido para o patamar de R$ 1,8 bilhões, em 2010; e, 2,8 bilhões, em 
2013; recursos boa parte oriundos de aportes de operações de crédito e de convênios, 
tirando proveito de boa capacidade de endividamento, ao mesmo tempo, em que se 
respeitava com folga os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, a partir 
de 2014 passou a se apresentar tendência de queda do investimento estadual. 
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Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.
(1) Refere-se ao valor acumulado em 12 meses até o 1º quadrimestre de 2016.

Gráfico 3
Pernambuco: Despesas com Investimentos no Orçamento Estadual como proporção da Receita Corrente Líquida (RCL) - 2007-2016¹

Um dos reflexos desta queda recente dos investimentos foi a diminuição do indicador da relação, 
medida em percentual, entre o investimento e a receita corrente liquida estadual (Inv./RCL) 
calculada com base em dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda. Como pode ser analisado no 
Gráfico 3, este percentual, que em 2007 era de 5,8% e após sucessivos incrementos alcançou 
16,6% em 2013; registrou queda em 2014 e com mais intensidade em 2015 reduzindo-se para 
5,4%. No acumulado de 12 meses até o 1º quadrimestre de 2016, o percentual foi 6,1%. 

A crise nacional e local fazem esta tendência ser fortemente revertida e os dados coletados mostram 
que o patamar alcançado no período 2014 a 2016 em atividades consideradas prioritárias (tabela 10) 
se retrai para cerca de R$ 1,2 bilhões/ano em 2016, considerando projetos que foram sendo concluídos, 
estavam em andamento e novos, nestes três anos (tabela 11).

Tabela 10
Pernambuco
Investimentos em infraestrutura (Governo Estadual)

2014 - 2016

Tipo de atividade Projetos 
Concluídos 

Projetos 
novos

Projetos em 
andamento

Agricultura 6
Água e Saneamento 23
Desenvolvimento Econômico 20
Educação, Saúde e Segurança 19 32
Estradas 4 3 21
Habitabilidade 6 13
Mobilidade 7
Outros 4

TOTAL 29 3 126
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.

Distribuição setorial do número de empreendimentos contemplados, 
segundo a condição atual do projeto 
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Tabela 11
Pernambuco
Investimento em infraestrutura (Governo Estadual)
Volume anual de investimentos, segundo a condição atual do projeto 
2014 - 2016 em R$ milhões

Status 2014 2015 2016

Concluído 396,6                   102,1                   46,2                       
Em andamento 2.781,4                1.247,3                1.169,9                 
Novo 2,1                        15,6                      3,4                         
Pernambuco 3.180,1                1.365,0                1.219,5                 
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.

Observe-se que os 29 projetos concluídos nos anos da crise mobilizaram cerca 
de R$ 545 milhões, e dentre eles aparece a prioridade clara para os setores 
sociais de Educação, Saúde e Segurança, que respondem por 2/3 do valor total 
aplicado na finalização de projetos entre 2014 e 2016, seguido pela prioridade 
à conclusão de estradas (26%), como mostram os dados da tabela 12.  Neste 
período o ano de 2016 concentra pouco mais de metade do número de projetos 
concluídos e dos recursos neles aplicados no triênio (tabela 13). No que se 
refere à fonte de financiamento destes projetos, destaca-se para a maioria 
dos casos o esforço da própria Administração Estadual e de sua capacidade de 
atrair recursos de convênios, tanto que apenas nos projetos de mobilidade, as 
operações de crédito tiveram peso relevante - cerca de 81% - como mostram os 
dados da tabela 14. 

Tabela 12
Pernambuco
Investimento em infraestrutura (Governo de Pernambuco) concluídos
Distribuição do volume de investimentos e número de projetos, por setor
2014 - 2016

Tipo de atividade Investimentos (%)
Número de 

Projetos 
(%)

Educação, Saúde e Segurança 353,23                   64,8 19 65,5
Estradas 142,41                   26,1 4 13,8
Mobilidade 49,18                     9,0 6 20,7
Total Investimentos concluídos 544,82                   100,0 29 100,0
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.

em R$ milhões 

Tabela 13
Pernambuco
Investimentos em Infraestrutura (Governo de Pernambuco)
Ano de conclusão do investimento (2014 - 2016)

Anos
Investimentos 

R$ Milhões
Número de 

Projetos 
2014 58,02                     7
2015 192,49                   7
2016 294,30                   15
Total Investimentos concluídos 544,82                   29
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.
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Tabela 14
Pernambuco
Investimentos em Infraestrutura (Governo de Pernambuco) concluídos
Origem da fonte de financiamento dos empreendimentos 
2014 - 2016

R$ milhões (%) R$ milhões (%) R$ milhões (%)

Educação, Saúde e Segurança 256,3         72,6      96,9           27,4      353,2        100,0    
Estradas 136,6         95,9      5,8              4,1        142,4        100,0    
Mobilidade 9,4              19,1      39,8           80,9      49,2           100,0    
Total Investimentos concluídos 402,3         73,8      142,5         26,2      544,8        100,0    
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.

Próprios e Convênios Crédito Total
Tipo de Atividade 

em R$ milhões 

O esforço para concluir o que estava em andamento terminou 
deixando pouca margem para novas iniciativas, o que confirma 
um forte freio no volume de investimentos novos no ambiente 
de crise. Tanto que foram identificados pouquíssimos projetos 
novos (apenas três), concentrados na construção de estradas e 
mobilizando pouco mais de R$ 21 milhões (tabelas 15 e 16).

Tabela 15
Pernambuco
Investimentos novos em Infraestrutura (Governo de Pernambuco)
Volume de investimentos e número de projetos, por setor 
2014 - 2016 em R$ milhões

Tipo de Atividade 
Volume de 

Investimentos 
Número de 

Projetos 

Estradas 21,13                      3
Total investimentos novos 21,13                      3
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.

Tabela 16
Pernambuco
Investimentos novos em Infraestrutura (Governo de Pernambuco)
Origem da fonte de financiamento dos empreendimentos 
2014 - 2016 em R$ milhões

Tipo de atividade
Próprios e 
Convênios 

Crédito Total

Estradas 21,13                     -                       21,13       
Total investimentos novos 21,13                     -                       21,13       
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.
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Merece registro a prioridade para dar continuidade aos projetos iniciados pela 
Administração Estadual, vez que, mesmo no ambiente de crise econômica e perda 
de receitas, o Governo Estadual consegue investir cerca de R$ 5,2 bilhões em 126 
projetos, nos anos de 2014 a 2016, com destaque para a prioridade assegurada a 
23 projetos de saneamento (certamente em função da PPP assinada com o setor 
privado) que mobilizaram mais de 20 % do valor total aplicado no período. Em 
número de projetos (32), no entanto, destaca-se a prioridade ao investimento em 
Educação, Saúde e Segurança (tabela 17). Para manter este ritmo de despesas 
em projetos em andamento, mobiliza-se 60% do total em recursos próprios ou de 
convênios, e cerca de 40% são financiados via operações de crédito (tabela 18).

Tabela 17
Pernambuco
Investimentos em infraestrutura em andamento (Governo de Pernambuco)
Volume de investimentos e número de projetos, por setor de atividade
2014 - 2016 em R$ milhões

Tipo de atividade Volume de 
Investimentos (%) Número de 

Projetos (%)

Agricultura 494,36                9,51 6 4,76
Água e Saneamento 1.104,96             21,25 23 18,25
Desenvolvimento Econômico 703,13                13,53 20 15,87
Educação, Saúde e Segurança 703,50                13,53 32 25,40
Estradas 385,55                7,42 21 16,67
Habitabilidade 801,64                15,42 13 10,32
Mobilidade 385,99                7,42 7 5,56
Outros 619,46                11,92 4 3,17
Total investimentos em andamento 5.198,59             100,00 126 100,00
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.

Tabela 18
Pernambuco 
Investimentos em infraestrutura em andamento (Governo de Pernambuco)
Origem da fonte de financiamento dos empreendimentos 
2014 - 2016 em R$ milhões

Tipo de atividade Próprios e 
Convênios Crédito Total

Agricultura 436,17            49,58                     485,75                
Água e Saneamento 630,89            474,07                   1.104,96             
Desenvolvimento Econômico 267,74            435,39                   703,13                
Educação, Saúde e Segurança 503,75            199,75                   823,20                
Estradas 339,92            483,28                   823,20                
Habitabilidade 318,35            483,28                   801,64                
Mobilidade 133,89            252,11                   385,99                
Outros 501,07            118,39                   619,46                
Total investimentos em andamento 3.131,78        2.058,20               5.189,98             
Fonte: Governo do Estado de Pernambuco. Elaboração Ceplan.

Como se observa, 
a crise afeta, 
sobretudo a 

capacidade de 
tomar novas 

iniciativas, 
tendo o Governo 

Estadual 
priorizado 

concluir ou 
manter em 
andamento 

projetos em 
curso.
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4.2. Os investimentos do Governo Federal 
(via PAC) na crise 
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007 pelo Governo 
Federal como uma das medidas para estimular o crescimento da economia brasileira e 
deu foco nos investimentos em infraestrutura econômica e social. A continuidade de sua 
implementação gerou o chamado PAC 2, com projetos que deveriam ser executados entre 2011 
e 2014. Para o primeiro ciclo foram previstos investimentos de R$ 657 bilhões enquanto o PAC 2 
trabalhou com um valor de R$ 955 bilhões até 2014. Para o período de 2015 a 2018 o PAC 
previu mobilizar cerca de R$ 1trilhão, mas o Programa foi fortemente impactado pela 
crise econômica e política. 

Para Pernambuco, na rodada atual do PAC que organizou iniciativas para o período 2015-2018 
(dados extraídos do relatório “PAC: Segundo Balanço 2015-2018 – Pernambuco” Ministério do 
Planejamento – Governo de Pernambuco, abril de 2016), estavam previstos investimentos da 
ordem de R$ 35,7 bilhões dos quais R$ 30,2 bilhões seriam destinados exclusivamente 
ao estado, sendo os demais recursos integrantes de projetos que atenderiam também a 
estados vizinhos. A projeção de investimentos para depois de 2018 é R$ 10,2 bilhões, 
uma retração de mais da metade dos recursos estimados para os anos entre 2015 e 2018 
(tabela 19). Ressaltando-se, como pode ser visto na Tabela 19, que 98,5% destes R$ 10,2 bilhões 
eram de empreendimentos exclusivos para Pernambuco.

Tabela 19
Pernambuco
Investimentos em infraestrutra do PAC

2015 - 2018 em R$ bilhões
Ano Investimento 

2015 à 2018 25,6                                              
Pós 2018 10,1                                              
Total 35,7                                              
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018. Elaboração Ceplan

Total de investimentos, segundo o ano de realização  

Antes de se detalhar o perfil dos investimentos estimados para Pernambuco, considerando os 
dados do relatório acima referido, vale apresentar, com base em informações levantadas junto 
a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Pernambuco (SEPLAG-PE), uma breve 
análise do perfil das fontes de financiamento dos contratos realizados pelo PAC em Pernambuco.

Em termos gerais observa-se uma tendência a queda da participação das contrapartidas 
do Governo Estadual a partir de 2012, como reflexo da crise da economia brasileira. 
Dos desembolsos realizados em 2009, 21,8% eram de contrapartidas do estado e o restante, 
repasses principalmente do agente financiador Caixa Econômica Federal através de duas fontes 
- o OGU e o FGTS. A contrapartida estadual aos recursos do OGU e FGTS alcançou o patamar de 
23-25% em 2011 e 2012, e, na sequência, foi se retraindo, chegando a 16% em 2015. Para 2016 
a estimativa é de uma queda ainda maior desta participação. 

As informações da SEPLAG-PE ressaltam que de um total de 189 projetos firmados no 
âmbito do PAC no período 2009 a 2016, 57 foram considerados expressivos (com valores 
iguais ou acima de R$ 10 milhões). A análise desses contratos - que envolvem projetos como 
as obras ligadas à ferrovia Transnordestina; diversas obras hídricas, como barragens e adutoras; 
obras no porto de Suape, entre outros – indica que cerca de 65% tiveram como fonte de repasse 
o OGU e os demais o FGTS. Por seu turno, os recursos baseados na contrapartida do Governo do 
Estado foram, na maior parte, oriundos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDEC. 
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No exame das características setoriais dos investimentos em infraestrutura em 
Pernambuco, três grandes atividades se destacam: Transporte e Logística; Energia; 
e Desenvolvimento Social e Urbano. Conforme dados do Segundo Balanço 2015-2018 – 
Pernambuco (tabela 20), o segmento de Transporte e Logística com 40%; o de energia por 
7,8% dos investimentos; seguido e Desenvolvimento Social e Urbano com 52,8% dos recursos 
previstos para o PAC entre 2015 e 2018.

Tabela 20
Pernambuco
Investimentos em Infraestrutura do PAC
Total de Investimentos segundo o eixo de atividade e os anos de referência 
2015- 2018 em R$ milhões

2015 à 2018 Pós 2018 2015 à 2018 Pós 2018 
Transporte e Logística 12.338,54    1.656,26       757,66          40,00            
Energia 1.925,61       - 824,74          -
Social e Urbana 5.737,13       8.534,16       4.006,67       111,85          
Total 20.001,28    10.190,42    5.589,07       151,85          
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018. Elaboração Ceplan
*Empreendimentos exclusivos em Pernambuco.
**Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

Eixo Exclusivo* Regional**

Tabela 21
Pernambuco
Investimentos em infraestrutura de  transporte e logística por tipo
2015 - 2018 em R$ milhões

2015 à 2018 Pós 2018 2015 à 2018 Pós 2018 

Rodovias 1.275,53            1.342,76            -                     -                     
Ferrovias 1.561,98            - 568,61               -
Portos 235,20               313,50               128,84               40,00                 
Aeroportos 28,19                 - 60,21                 -
Marinha Mercante 9.237,64            - - -
Total 12.338,54         1.656,26           757,66               40,00                 
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018.
*Empreendimentos exclusivos em Pernambuco.
**Empreendimentos que abrangem mais de um estado.

Tipo
Exclusivo* Regional**

Na infraestrutura de transporte e logística, 
compreendendo empreendimentos em rodovias, 
ferrovias, portos, aeroportos e marinha mercante, 
o balanço atual dos investimentos previstos pelo 
PAC para Pernambuco, a partir de 2015, registra um 
volume de quase R$ 14,8 bilhões, dos quais R$ 14 
bilhões distribuídos por 23 projetos exclusivos em 
Pernambuco e R$ 800 mil distribuídos por oito projetos 
compartilhados com outros estados (tabela 21).
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Tabela 22
Pernambuco
Investimentos em Infraestrutura do PAC
Número de empreendimentos do eixo infraestrutura de transporte e logística, por situação do projeto
2015 - 2018

Tipo Concluídos Em obra Em contratação Ação preparatória

Aeroporto 1 1 - 1
Ferrovia 1 1 - -
Marinha Mercante - 1 1 -
Porto - 1 - 3
Rodovias 2 4 - 6
Total 4 8 1 10
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018. Elaboração Ceplan.

No exame das características setoriais dos investimentos em infraestrutura em 
Pernambuco, três grandes atividades se destacam: Transporte e Logística; Energia; 
e Desenvolvimento Social e Urbano. Conforme dados do Segundo Balanço 2015-2018 – 
Pernambuco (tabela 20), o segmento de Transporte e Logística com 40%; o de energia por 
7,8% dos investimentos; seguido e Desenvolvimento Social e Urbano com 52,8% dos recursos 
previstos para o PAC entre 2015 e 2018.

Na infraestrutura de transporte e logística, compreendendo empreendimentos em rodovias, 
ferrovias, portos, aeroportos e marinha mercante, o balanço atual dos investimentos previstos 
pelo PAC para Pernambuco, a partir de 2015, registra um volume de quase R$ 14,8 bilhões, 
dos quais R$ 14 bilhões distribuídos por 23 projetos exclusivos em Pernambuco e R$ 800 mil 
distribuídos por oito projetos compartilhados com outros estados (tabela 21).

Os 23 empreendimentos localizados exclusivamente no estado de Pernambuco, encontravam-
se na seguinte situação (tabelas 22 e 23): 

• 4 concluídos – obra de reforma e recuperação da pista do aeroporto do Recife; Ferrovia 
Transnordestina trecho Salgueiro-Trindade; um lote de estudos e projetos rodoviários e um lote 
de projetos de manutenção e sinalização da malha rodoviária estadual.

• 10 em ação preparatória, ou seja, projetos ainda em fase de estudos e negociações – 
nova torre de controle do aeroporto do Recife; drenagem de aprofundamento no porto do 
Recife; porto de Suape um projeto de drenagem do canal interno de Suape entre cais 5 e 7 e 
ilha de Cocaia e outro de construção de terminal de multiuso; adequação do trecho da divisa 
da Paraíba e Pernambuco da BR104; duplicação trecho na divisa de Pernambuco e Alagoas 
da BR 101; projeto de estudo do Arco Metropolitano; pavimentação da duplicação da BR 423 
entre São Caetano a Garanhuns; lote de estudos e projetos rodoviários e outro de projetos de 
manutenção e sinalização  rodoviários.

• 1 em fase de contratação – a ampliação do estaleiro Atlântico Sul, sem previsão de 
conclusão, devido ao contexto de crise.

• 8 empreendimentos em obras, com diferentes estágios de realização, destacando-se dois 
empreendimentos – o financiamento para construção de 27 embarcações, que correspondem 
a cerca de 70% do volume de investimentos em infraestrutura de transporte e logística, e, 
a construção da ferrovia Transnordestina trecho Salgueiro-Suape.  Também está em obras a 
reforma e recuperação da pista do aeroporto de Fernando de Noronha; drenagem e aprofundando 
do canal externo do porto de Suape; obras de duplicação do subtrecho de Palmares da BR 101 e 
do trecho Caruaru-Santa Cruz de Capibaribe da BR 104; lote de estudos e projetos rodoviários 
e outro de manutenção e sinalização da malha rodoviário. 
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Tabela 23
Pernambuco
Investimentos de infraestrutura e logística exclusivos
2015 - 2018 em R$ milhões

Tipo Subtipo Empreendimento 2015 à 
2018

pós 2018 Estágio

Aeroporto Pista
Aeroporto de Recife - Obra de 
reforma e recuperação da pista 
no trecho central de 1500 m

2,00            - Concluído

Aeroporto Pista e Pátio
Aeroporto Fernando de Noronha - 
Reforma pista e pátio, obras 
complementares

7,72            - Em obras

Aeroporto Torre de Controle
Aeroporto Recife - Nova Torre de 
Controle ***** *****

Ação 
Preparatória

Ferrovia Construção - Ferrovias
Ferrovia Nova Transnordestina - 
Salgueiro - Suape 

927,55       - Em obras

Ferrovia Construção - Ferrovias Ferrovia Nova Transnordestina - 
Salgueiro - Trindade

634,43       - Concluído

Marinha Mercante Estaleiro Ampliação do Estaleiro Atlântico 
Sul - PE

***** *****
Em 

contratação

Marinha Mercante Marinha Mercante Financiamento para construção 
de 27 Embarcações - PE

8.703,96    - Em obras

Porto
Construção, Ampliação 

e Recuperação de 
Berços, Cais

Porto de Recife - Dragagem de 
Aprofundamento

***** *****
Ação 

Preparatória

Porto
Dragagem e 

Derrocamento
Porto de Suape (Canal Externo) - 
Dragagem de Aprofundamento

30,20          213,50       Em obras

Porto
Estudos e Projetos 

Dragagem

Porto de Suape Projeto de 
Dragagem canal interno entre o 
Cais 6 e 7 e ilha de Cocaia

***** *****
Ação 

Preparatória

Porto
Estudos e Projetos 

Obras
Suape - Projeto do Terminal de 
Múltiplo Uso ***** *****

Ação 
Preparatória

Rodovias Adequação - Rodovias
BR-104/PE - Adequação Trecho 
Divisa PB/PE - Santa Cruz do 
Capibaribe

***** *****
Ação 

Preparatória

Rodovias Duplicação
BR-101/PE - Duplicação Subtrecho 
Contorno de Recife ***** *****

Ação 
Preparatória

Rodovias Duplicação BR-101/PE - Duplicação Subtrecho 
Palmares - Divisa PE/AL

155,50       6,46           Em obras

Rodovias Duplicação BR-104/PE - Adequação Caruaru-
Santa Cruz do Capibaribe

103,57       - Em obras

Rodovias
Estudos e Projetos 

contínuos
Estudos e Projetos 12,77          - Concluído

Rodovias
Estudos e Projetos 

contínuos
Estudos e Projetos 22,11          - Em obras

Rodovias
Estudos e Projetos 

contínuos
Estudos e Projetos ***** *****

Ação 
Preparatória

Rodovias
Manutenção e 

Sinalização
 Manutenção e Sinalização da 
Malha Rodoviária - PE 

130,02       - Concluído

Rodovias
Manutenção e 

Sinalização
Manutenção e Sinalização da 
Malha Rodoviária - PE

200,47       - Em obras

Rodovias
Manutenção e 

Sinalização
Manutenção e Sinalização da 
Malha Rodoviária - PE ***** *****

Ação 
Preparatória

Rodovias Pavimentação Arco Metropolitano de Recife ***** *****
Ação 

Preparatória

Rodovias Pavimentação
BR-423/PE - Duplicação São 
Caetano - Garanhuns ***** *****

Ação 
Preparatória

12.338,54  1.656,26   -
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018.
***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

TOTAL
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Tabela 24
Pernambuco
Investimentos de infraestrutura e logística regionais 
2015 - 2018 em R$ milhões

Tipo Subtipo Empreendimento UF
2015 à 
2018

pós 2018 Estágio

Aeroporto CCI
Aquisição de veículos 
contra incêndio - 1ª 

Fase

BA GO MG MS 
MT PE RJ RO RS 

SC SP TO
60,21          - Concluído

Ferrovia
Construção - 

Ferrovias

Ferrovia Nova 
Transnordestina - 
Trindade - Eliseu 

Martins

PE PI 568,61       - Em obras

Hidrovia
Dragagem, 

Derrocamento e 
Sinalização

Corredor do São 
Francisco

BA MG PE - - Em execução

Porto
Inteligência 

Logística

Cadeia Logística 
Portuária Inteligente 

(Portlog)

BA CE ES MA PA 
PE PR RJ RS SP

17,27          -  Em execução 

Porto
Inteligência 

Logística

Porto Sem Papel - Fase 
2 - Concentrador de 

Dados e Portal de 
Informações Portuárias

AL AM AP BA CE 
ES MA PA PB PE 
PR RJ RN RS SC 

SP

61,56          - Em execução

Porto
Inteligência 

Logística

Programa de 
Conformidade do 

Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos e 

Efluentes Líquidos dos 
Portos Marítimos 

Brasileiros

AL BA CE ES MA 
PA PB PE PR RJ 

RN RS SC SP
46,31          40,00            Em execução 

Porto
Inteligência 

Logística

Programa Federal de 
Apoio a Regularização e 

Gestão Ambiental 
Portuária - PRGAP - Fase 

2 (20B9)

AM AP CE ES MA 
PA PB PE RJ RS 

SC
***** *****

Ação 
Preparatória

Porto
Inteligência 

Logística

Sistema de 
Gerenciamento de 
Tráfego Marítimo - 

VTMIS - Fase 2 - Estudos 
e Apoio à Implantação 
do VTMIS nos demais 

Portos (ação 20B9)

AM CE MA PA PE 
RS SC

1,65            -  Em execução 

***** ***** -
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018. Elaboração Ceplan
***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

TOTAL
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Nos 8 empreendimentos com investimentos do PAC compartilhados com outros 
estados (tabela 24) observa-se a seguinte situação: 

•  1 empreendimento concluído – aquisição de veículos contra incêndio em aeroporto, 
voltados para os estados de PE, BA, GO, MG, MS, MT RJ, RO, RS, SC, SP e TO.

•  1 empreendimento em ação preparatória – programa federal de apoio a regularização e 
gestão ambiental portuária (PRGAP), voltadas para os estados de PE, AM, AP, CE, ES, MA, PA, 
PB, RJ, RS e SC.

•  6 empreendimentos em obras ou execução – destaque para construção da ferrovia 
Transnordestina trecho Trindade-Eliseu Martins, compartilhada entre os estados de 
Pernambuco e Piauí (em Pernambuco, só avançou o trecho Trindade-Custódia). Os 
outros 5 empreendimentos contemplam execução de projetos voltados para inteligência logística 
portuária, envolvendo obras do corredor do rio São Francisco (trecho hidroviário PE, BA E MG), 
cadeia logística portuária inteligente – portlog (estados de PE, CE, BA, ES, MA, PA, PR, RJ, RS, 
SP), programa de conformidade do gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos dos 
portos marítimos brasileiros (estados de PE, AL, BA, CE, ES, MA, PA, PB, PR, RJ, RN, RS, SC e 
SP), Programa PRGAP fase 2 (estados de PE, AM, AP, CE, ES, MA, PA, PB, RJ, RS e SC) e sistema 
de gerenciamento de tráfego marítimo – VTMIS fase 2 (estados de PE, , AM, CE, MA, PA, RS e 
SC). 

O balanço deste bloco de investimentos previsto pelo PAC para Pernambuco, a partir de 2015, 
aponta para um volume de quase R$ 2,8 bilhões dos quais 70% destes recursos referem-se a 
38 projetos exclusivos em Pernambuco e 30% (R$ 825 mil) distribuídos por 4 projetos na área 
de transmissão de energia elétrica (tabela 25). Os 38 empreendimentos de infraestrutura 
energética localizados exclusivamente no estado de Pernambuco, encontravam-se na 
seguinte situação (Tabelas 25 e 26): 

Tabela 25
Pernambuco
Investimentos em infraestrutura do PAC
Número de empreendimentos do eixo infraestrutura energética, por situação do projeto 
2015 - 2018

Eixo Concluídos Em licitação de 
obra Em obra

Geração de Energia Elétrica 14 13 7
Transmissão de Energia Elétrica - 1 3
Total 14 14 10
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018. Elaboração Ceplan

•  14 concluídos – todos os empreendimentos na área de geração de energia eólica e um total 
de recursos da ordem de R$ 1,1 bilhão – usinas Pau Ferro, do Gerônimo, Serra das Vacas I, II, 
III e IV, Tacaicó, Vento de Santa Brígida I a VII.

•  14 em fase de licitação de obras – envolvendo 12 projetos de usinas eólicas (Ouro Branco 
1 e 2, Serra das Vacas V e VII, Ventos de Santo Estevão I a V, Vento de São Clemente 6 e 8); 
usina termoelétrica a gás natural (Novo Tempo); e um empreendimento de transmissão de 
energia elétrica (Suape II 

•  10 em obras – compreendendo a pequena central hidrelétrica (Manopla), 6 usinas eólicas 
(Ventos de São Clemente 1, 2, 3, 4, 5 e 7); 3 empreendimentos de transmissão de energia 
elétrica (SE Pau Ferro, SE Jaboatão II e SE Muribeca II).
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Tabela 26
Pernambuco
Investimentos de infraestrutura energética exclusivos (Continua)
2015 - 2018 em R$ milhões

Tipo Subtipo Empreendimento 2015 à 2018 pós 2018 Estágio

Geração de Energia Elétrica
Pequena Central 

Hidrelétrica
Manopla 44,96             - Em obras

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Ouro Branco 1 ***** ***** Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Ouro Branco 2 ***** ***** Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Pau Ferro 1,00                - Concluído
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Pedra do Gerônimo 2,00                - Concluído
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Quatro Ventos ***** ***** Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Serra das Vacas I 124,45           - Concluído
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Serra das Vacas II 122,64           - Concluído
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Serra das Vacas III 122,64           - Concluído
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Serra das Vacas IV 122,64           - Concluído
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Serra das Vacas V ***** ***** Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Serra das Vacas VII ***** ***** Em licitação de obra
Geração de Energia Elétrica Usina Eólica Tacaicó 2,00                - Concluído

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santa 

Brigida I
47,34             - Concluído

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santa 

Brigida II
101,91           - Concluído

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santa 

Brigida III
101,91           - Concluído

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santa 

Brigida IV
101,91           - Concluído

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santa 

Brigida V
101,91           - Concluído

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santa 

Brigida VI
101,91           - Concluído

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santa 

Brigida VII
101,91           - Concluído

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santo 

Estevão I
***** ***** Em licitação de obra

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santo 

Estevão II
***** ***** Em licitação de obra

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santo 

Estevão III
***** ***** Em licitação de obra

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de Santo 

Estevão IV
***** ***** Em licitação de obra

Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018. Elaboração Ceplan
***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.
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Tabela 26
Pernambuco
Investimentos de infraestrutura energética exclusivos (Conclusão)
2015 - 2018 em R$ milhões

Tipo Subtipo Empreendimento 2015 à 2018 pós 2018 Estágio

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de São 

Clemente 1
102,94            - Em obras

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de São 

Clemente 2
102,94            - Em obras

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de São 

Clemente 3
102,94            - Em obras

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de São 

Clemente 4
102,94            - Em obras

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de São 

Clemente 5
102,94            - Em obras

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de São 

Clemente 6
***** ***** Em licitação de obra

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de São 

Clemente 7
89,22              - Em obras

Geração de Energia Elétrica Usina Eólica
Ventos de São 

Clemente 8
***** ***** Em licitação de obra

Geração de Energia Elétrica
Usina Termelétrica a 

Gás Natural
Novo Tempo ***** ***** Em licitação de obra

Transmissão de Energia Elétrica
Empreendimento de 

Transmissão de Energia 
Elétrica

LT 500 kV Recife II - 
Suape II - C2

***** ***** Em licitação de obra

Transmissão de Energia Elétrica
Empreendimento de 

Transmissão de Energia 
Elétrica

SE 500/230 kV Pau 
Ferro

72,71              - Em obras

Transmissão de Energia Elétrica
Empreendimento de 

Transmissão de Energia 
Elétrica

SE Jaboatão II 230/69 
kV

33,09              - Em obras

Transmissão de Energia Elétrica
Empreendimento de 

Transmissão de Energia 
Elétrica

SE Mirueira II 230/69 
kV

14,76              - Em obras

12.637,73      6.731,93        -
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018. Elaboração Ceplan
***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.

TOTAL

Já os 5 empreendimentos com investimentos na área de energia do PAC compartilhados 
com outros estados (tabela 27) observa-se a seguinte situação: 

•  2 empreendimentos concluídos – rede de transmissão de energia elétrica LT Garanhuns-
Campina Grande II (envolvendo PE e PB) e LT Garanhuns-Pau Ferro (AL e PE). 

•  1 em licitação – rede de transmissão de energia elétrica (LT São João do Piauí-Milagres e Luiz 
Gonzaga- Milagres II, envolvendo PE, CE e PI).

•  2 empreendimento em obras – rede de transmissão de energia elétrica compreendendo a 
interligação Luiz Gonzaga-Garanhuns- Pau Ferro (PE, AL e PB) e LT Pau Ferro-Santa Rita (PE e PB). 

O relatório do PAC para Pernambuco para infraestrutura associada ao desenvolvimento 
social e urbano estima os recursos da ordem de R$ 14 bilhões, sendo R$5,7 bilhões 
cobrindo os anos entre 2015 e 2018 e R$ 8,7 bilhões com previsão para depois de 
2018 (tabela 28). Estas informações são dispostas de forma agregada, envolvendo projetos 
já concluídos a partir de 2015 e projetos desde a fase de elaboração de estudos até em obras. 
Portanto os dados aqui indicados aqui embutem o viés de projetos já concluídos e diferentes fases 
de implementação.
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Tabela 27
Pernambuco
Investimentos de infraestrutura energética regionais
2015 - 2018 em R$ milhões

Tipo Subtipo Empreendimento UF 2015 à 
2018 pós 2018 Estágio

Transmissão de 
Energia Elétrica

Empreendimento de 
Transmissão de 
Energia Elétrica

Interligação Luiz Gonzaga 
- Garanhuns - Pau Ferro AL PB PE 33,05        - Em obras

Transmissão de 
Energia Elétrica

Empreendimento de 
Transmissão de 
Energia Elétrica

LT 500 kV Garanhuns - 
Campina Grande III PB PE 80,00        - Concluído

Transmissão de 
Energia Elétrica

Empreendimento de 
Transmissão de 
Energia Elétrica

LT 500 kV Luiz Gonzaga - 
Garanhuns e LT 500 kV 
Garanhuns - Pau Ferro

AL PE 190,00      - Concluído

Transmissão de 
Energia Elétrica

Empreendimento de 
Transmissão de 
Energia Elétrica

LT 500kV São João do 
Piauí - Milagres, C2 e LT 

500kV Luiz Gonzaga - 
Milagres II, C2

CE PE PI ***** ***** Em licitação de 
obra

Transmissão de 
Energia Elétrica

Empreendimento de 
Transmissão de 
Energia Elétrica

LT Pau Ferro - Santa Rita 
II PB PE 30,70        - Em obras

***** - -TOTAL

***** Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC.
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018.

Tabela 28
Pernambuco
Investimentos de infraestrutura social e urbana por tipo
2015 - 2018 em R$ milhões

Eixo 2015 à 2018 Pós 2018
Financiamento SBPE - Imóveis novos 1.226,14                -
Urbanização de assentamentos precários* 493,72                    695,68                    
Mobilidade Urbana 846,72                    3.350,91                
Saneamento* 538,76                    1.670,62                
Prevenção em Áreas de Risco* 189,87                    479,98                    
Pavimentação 106,13                    232,71                    
Cidades Históricas 51,56                      120,32                    
Infraestrutura Turística 0,25                        -
Cidades Digitais 8,60                        -
Luz para Todos 25,57                      -
Recursos hídricos 1.935,69                1.626,85                
Equipamentos Sociais 314,12                    357,10                    
Total 5.737,13                8.534,16                
Fonte: Relatório do PAC Abril - 2º Balanço 2015 - 2018.

*Valores estimados para distribuição 2015 a 2018 e pós 2018.

Em termos de atividades, observando os investimentos previstos de 2008 a 2015 observa-se o peso 
maior dos projetos ligados a recursos hídricos, seguido do financiamento SBPE – imóveis novos e dos 
projetos de mobilidade e saneamento básico. Nos projetos com previsão para realização para depois de 2018, 
portanto sujeitos a revisão de cronograma, principalmente considerando o contexto de crise, ressaltam-se os 
recursos para mobilidade urbana, saneamento básico e recursos hídricos (tabela 28).
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Considerações Finais
Como se viu, a crise econômica que atinge o Brasil nos anos recentes impactou fortemente em Pernambuco, que 
vinha de um momento excelente na sua trajetória de desenvolvimento. Ao lado de uma fase na qual o dinamismo do 
consumo interno foi variável estratégica, Pernambuco revelara potencialidade e capacidade para atrair um vultoso e 
diversificado bloco de investimentos produtivos e em infraestrutura econômica e social. A implantação deste conjunto 
de investimentos já sinalizava para sua conclusão quando a crise nacional se aprofundou, atingindo Pernambuco, que 
viu também as consequências econômicas da LAVA JATO afetar a economia do estado.  

A base de informações sobre os investimentos produtivos utilizada no presente estudo permite tirar 
conclusões sobre o momento atual e destacar algumas tendências futuras da economia de Pernambuco, ora sob o 
efeito de um contexto de crise nacional:

•  Nos últimos três anos é possível perceber uma significativa redução no patamar de investimentos no estado. 
Não obstante, verifica-se a presença de importantes iniciativas que apontam para uma relevante capacidade de 
reação à crise;

•  Embora a fase dos megaprojetos tenha finalizado, verifica-se, ainda, a existência de alguns grandes 
empreendimentos e a presença de um número considerável de projetos de médio porte em funcionamento e 
em implantação;

•  Os sinais da crise estão presentes em 32 projetos que perfazem um montante da ordem de R$ 3 bilhões, 
no qual se verificou a decisão pela paralisação, sem definição da data de retorno das obras;

•  Os 66 empreendimentos que estão com os investimentos em andamento, que respondem por R$ 9,2 
bilhões, representam um reforço relevante em tempos de crise para a economia pernambucana, em termos de geração 
de empregos e efeitos dinâmicos no restante da economia; 

•  Em termos setoriais os projetos com investimento em andamento sinalizam para a continuidade da 
expansão de cadeias produtivas tradicionais como a de alimentos e bebidas, bem como de novas, como 
a de energia, em especial aquela voltada para a energia eólica.  Neste caso, as informações indicam a forte 
expansão de unidades de geração e transmissão de energia no estado e, na cadeia, estimulam projetos de máquinas e 
equipamentos.

•  Mas, os dados também apontam reversão ou minimização da expansão de outras cadeias produtivas, 
que se vislumbravam com maiores oportunidades no ciclo anterior, com a de petróleo e gás e de construção naval. 
Mesmo a refinaria, que apresentou crescimento importante de sua produção desde que foi inaugurada, teve a sua 
segunda etapa adiada, devendo a segunda etapa ser retomada brevemente. Destaque mais preocupante se refere 
à construção naval, que teve o projeto de um novo estaleiro cancelado e vivencia forte crise nas unidades 
em funcionamento. 

•  A distribuição espacial dos empreendimentos revela dois movimentos importantes. De um lado, ainda é possível se 
perceber a continuidade do processo de interiorização do desenvolvimento pela ótica, tanto dos projetos 
que já foram concluídos, e que portanto começam a gerar produto e renda, quanto dos que estão sendo 
implantados, sinalizando para a possiblidade de um dinamismo adicional. De outro, observa-se uma queda 
significativa dos investimentos em Suape e entorno, bem como de um elevado volume de recursos cancelados ou 
paralisados. O município de Ipojuca apresenta-se como o mais impactado pela crise.

Nos dados levantados sobre os investimentos em infraestrutura econômica e social, predominantemente 
públicos, observa-se que o destaque fica para o esforço do Governo Estadual de manter a prioridade aos investimentos 
nas áreas de Educação, Saúde e Segurança. Já no caso do Governo Federal, imerso em dificuldades orçamentárias e 
fortes restrições fiscais, os dados obtidos para o PAC revelam a busca de manter em andamento uma carteira mínima. 

A análise dos dados de execução do PAC no período da crise ressalta a dificuldade de manter o ritmo dos investimentos, 
embora esta já fosse observada em períodos anteriores, mesmo quando a economia do país não vivia a presente crise, 
tanto que do total de R$ 93,6 bilhões previstos para Pernambuco no período 2011 a 2014 foram aplicados 
cerca de R$ 63 bilhões, ou seja, 2/3 do previsto, segundo relatório anual do PAC. 

Nos anos de crise mais intensa, ou seja, de 2015 para cá, o valor de projetos de infraestrutura logística e 
energética concluídos é relativamente baixo em especial para os investimentos destinados exclusivamente 
a Pernambuco (7,7% do total previsto), melhorando para o caso de projetos regionais (21%). Pelo que se 
conclui do relatório consultado, o esforço foi concentrado para manter em andamento as iniciativas planejadas, tanto 
que se encontrava em execução projetos que representavam 71,4% do volume de investimentos previstos para estas 
duas infraestruturas econômicas em Pernambuco. No caso de projetos que atingem também outros estados o percentual 
é menor (cerca de 48%).  
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Chama a atenção ainda os reflexos da crise em curso sobre grandes empreendimentos, 
a exemplo dos impactos observados nos atrasos ou paralisações em obras de 
infraestrutura econômica de ampliação e reforma nos portos (exemplo do porto de Suape) 
e das ferrovias (exemplo da construção da ferrovia Transnordestina), rodovias (exemplo da 
rodovia Arco Metropolitano do Recife) ou ainda de algumas obras de geração e transmissão de 
energia. No caso das obras em infraestrutura social e urbana, os reflexos podem ser observados 
nas dificuldades de realização de obras ligadas a mobilidade, saneamento básico e construção 
de adutoras, barragens etc.

Não obstante, para as dificuldades vivenciadas pelo Governo Federal, tanto no campo fiscal e 
financeiro como no político, nos anos recentes, apesar de já comprometer importantes obras em 
Pernambuco, o estado ainda apresenta importante conjunto de obras, especialmente 
levando em conta que parte considerável é fruto da continuidade ou maturação de 
investimentos que vêm de um ciclo importante de investimentos produtivos e em 
infraestrutura de 2005 a 2012. Por outro lado, segmentos como o de energia renovável, 
em especial, energia eólica, tem demonstrado receber investimentos com rebatimentos tanto 
no setor produtivo quanto no de infraestrutura. 

Para o futuro, Pernambuco se apresenta entre os estados que podem se destacar 
na retomada, sobretudo por ter vindo de um momento excepcionalmente favorável, 
tendo em maturação um importante bloco de investimentos, que modernizou e 
diversificou sua base produtiva e que sinaliza para novos desdobramentos. Isso não 
desconsidera as dificuldades do momento atual nem os impactos negativos muito fortes em 
certos segmentos aqui referidos. 

No que se refere aos investimentos em infraestrutura econômica o futuro é mais 
desafiador posto que o novo modelo de financiamento a ser adotado no Brasil 
implicará em maior participação do setor privado via PPP’s e concessões num país 
de fortes desigualdades regionais, estando Pernambuco situado em território de menor 
densidade econômica que outros no país, o que tende a implicar em relativamente menores 
taxas internas de retorno para os investimentos previstos, fator que pode inibir a participação 
do setor privado na implantação de nova infraestrutura no estado. 
 
O investimento amplia a capacidade produtiva da economia, potencializando a geração de 
emprego e renda. A retomada no nível de atividade, a queda da taxa de juros, a desaceleração 
da inflação e o início do equacionamento dos problemas fiscais da União e dos estados devem 
melhorar o ambiente de negócios já presente nas expectativas dos empresários de diversos 
setores da economia. A consolidação dessa confiança é vital para a retomada dos 
investimentos, um dos motores mais poderosos do crescimento econômico.

Considerados os investimentos produtivos e em infraestrutura feitos no Estado nos anos 
que antecederam a crise e que perderam ímpeto, mas que ainda continuaram a aportar 
espera-se que dadas as condições macroeconômicas e políticas para a retomada do 
crescimento econômico brasileiro, Pernambuco, conduzido por lideranças políticas e 
empresariais, possa reencontrar com rapidez o rumo do desenvolvimento econômico 
e da prosperidade. Iniciativas dos próprios empresários e dos governos federal e 
estadual poderão acelerar essa retomada.

Anexo 1 - Metodologia do levantamento 
dos Investimentos Produtivos 
A listagem dos investimentos produtivos objeto de análise deste relatório foi obtida a partir de 
informações junto as seguintes fontes: 

a) Rede Nacional de Informações sobre Investimentos (RENAI) do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC);
b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
c) Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper) e
d) Complexo Industrial e Portuário Governador Eraldo Gueiros (SUAPE) 
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A seguir apresenta-se um quadro resumo do volume de investimentos e número de empresas que compôs o 
quantitativo de empreendimentos listados

Procedimentos no tratamento das informações, considerando as especificidades das fontes e a 
necessidade de compatibilização:

• Dados da Rede Nacional de Informações sobre Investimentos (RENAI) do Ministério da Indústria:
- Seleção dos investimentos em Pernambuco.
- Verificação de quais investimentos foram realizados ou estão sendo realizados, com confirmação através do 
site da empresa ou site do governo.
- Transformação dos valores dos investimentos de US$ para R$ através da média do mês da fonte da taxa de 
câmbio livre (Fonte: BCB-Depec).

• Nos dados enviados por Suape/Governo de Pernambuco, todos os valores dos investimentos estão em R$, 
exceto o valor da Refinaria Abreu e Lima, sendo necessária a transformação de tal valor de US$ para R$ através 
da média anual da taxa de câmbio de 2014 (Fonte BCB). 

• Nos dados enviados pelo BNDES foram considerados os projetos com investimento acima de R$20 milhões.

• Compilação dos dados da Renai, BNDES, AD-Diper e Suape resultou na definição de uma única tabela e 
eliminação dos investimentos repetidos, prevalecendo os valores do BNDES e de Suape.

• No cruzamento dos dados do BNDES e com os do PAC foram excluídos os investimentos duplicados, prevalecendo 
os investimentos do PAC.

• Indicação do setor agregado (agricultura, indústria e serviço) de cada investimento de acordo com a CNAE 2.0.

• Listados 211 projetos, dos quais 141 (AD-Diper e Suape) possuem status. 

• Os investimentos cujas as fontes não haviam registrado 
a informação sobre o status do projeto e/ou sobre o 
detalhamento das atividades principais que atuam, ou 
ainda sobre a localização do empreendimento no estado, 
foi realizado um trabalho de pesquisa junto a sites oficiais 
das empresas e consultas a dirigentes do Governo de 
Pernambuco. 

• Classificação do status dos investimentos. Os dados 
fornecidos pela AD-Diper foram classificados em: em 
operação, obras paralisadas, não instalada, hibernando, 
em fase de projeto, em instalação, desistiu, paralisado, 
a ser instalada, projeto cancelado e em implantação. Já 
os dados fornecidos por Suape foram classificados em: 
concluído, em andamento, em expansão e paralisado. Os 
dados fornecidos pela Renai e pelo BNDES não continham 
o status do investimento. Criação de nova classificação, 
contemplando quatro categorias de status do projeto: 
i) Cancelado; ii) Paralisado; iii) Concluído e iv) Em 
andamento (ver quadro ao lado).

• A partir da tabela-base foram criadas tabelas que se 
encontram no texto.   
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Propostas para superação 
da crise atual, a opinião dos 
filiados ao LIDE Pernambuco 
(empresários, membros da gestão 
pública e líderes associativos)

Este relatório é o Produto 3 contratado pelo Conselho de Gestão do LIDE Pernambuco a 
Ceplan Consultoria Econômica, responsável pela metodologia  e execução com o objetivo 
de avaliar o impacto da crise econômica sobre a economia pernambucana e propor iniciativas que 
permitam a retomada do desenvolvimento econômico do estado tão logo sejam restauradas as 
condições macroeconômicas necessárias para tal.

Outros dois relatórios, correspondentes aos Produtos 1 e 2, também foram contratados, entregues 
e publicados como reportagem de capa da Revista Negócios PE, edições 41 e 42. O primeiro 
produto é um diagnóstico e usa dados secundários para aferir o impacto da crise 
econômica nacional sobre o crescimento e a estrutura da economia, o emprego e as 
finanças públicas do Estado. O segundo produto faz um balanço de como a crise afetou 
os investimentos privados e públicos na economia pernambucana.

O terceiro produto, consubstanciado neste volume, trata a percepção dos filiados ao LIDE 
Pernambuco, que compõem a mais representativa camada da liderança empresarial do Estado, 
somada as opiniões de líderes do primeiro escalão da gestão publica conjuntamente a lideranças 
associativas, sobre o impacto da crise econômica nacional sobre seus ambientes de negócio, 
e, principalmente, propõe medidas para superar os desafios apresentados. Em um exercício 
de cidadania empresarial os líderes filiados ao LIDE Pernambuco sugeriram iniciativas 
dirigidas a eles próprios, a suas entidades de classe e aos três níveis de governo: federal, 
estadual e municipal.

A captura das percepções empresariais sobre a crise e das propostas para superá-las foi obtida 
por meio de instrumentos de pesquisa qualitativa, nominalmente grupos focais e entrevistas 
semiestruturadas, cujo detalhamento metodológico encontra-se em anexo.

Este documento será agora entregue às lideranças empresariais e políticas de Pernambuco com o 
objetivo de ser uma contribuição efetiva para entender como a crise atingiu o Estado e quais os 
caminhos a percorrer e os desafios a superar para reencontrar a trajetória de desenvolvimento da 
economia e da prosperidade social, tão importantes para melhorar a qualidade de vida de todos 
os pernambucanos. 

O terceiro relatório registra a opinião empresarial de 105 líderes que se dispuseram a 
participar dos sete Focus Group + dez entrevistas individuais realizados a partir de consenso 
metodológico entre o LIDE Pernambuco e a Ceplan, tendo suas conclusões consolidadas no 
seminário ADVOCACY LIDE (que ocorreu em Novembro de 2016), e se concentrou na 
hierarquização das propostas discutidas. O resultado está anexado ao final desse relatório.
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EQUIPE TÉCNICA CEPLAN

Coordenação Geral e Revisão  Jorge Jatobá e Tânia Bacelar
Elaboração do terceiro produto  Leonardo Guimarães Neto
Apoio técnico  Ademilson Saraiva e Laís Veloso 

1. Introdução 
A crise tem afetado todos os setores da economia nacional. No período de 2000 a 2014, o Produto 
Interno Bruto (PIB) só havia declinado em 2009 (-0,1%), no apogeu da crise financeira mundial. 
Os anos pós-2009 foram marcados por uma série de iniciativas governamentais com o objetivo de 
retomar o crescimento via aumento de crédito, estimulo ao consumo por meio de desonerações 
tributárias seletivas e aumento do salário mínimo real. Tais medidas tornaram-se efetivas do ponto de 
vista emergencial, mas se revelaram insustentáveis no médio prazo: entre 2013 e 2015 a economia 
brasileira desacelerou e recuou abruptamente, de 3,0%, para 0,1% em 2014 e, finalmente, para 
-3,8% no último ano. Além disso, a inflação manteve-se em elevação até o primeiro trimestre de 
2016 e os juros subiram agravando ainda mais a crise fiscal do governo central.

Essa trajetória de inflexão negativa da produção está caracterizada pela retração de vários segmentos 
produtivos com maior impacto entre os da indústria de transformação, dos serviços industriais de 
utilidade pública e dos serviços prestados às empresas e famílias – que sofrem com a redução da 
demanda no mercado nacional, em face do desemprego, da inflação, da queda dos rendimentos das 
famílias e do alto custo do crédito. Ressalte-se ainda o menor impacto das exportações, especialmente 
as do agronegócio que, a despeito da desvalorização cambial, foi adversamente afetada pela queda 
nos preços das commodities.

Enquanto em nível nacional a economia iniciou uma trajetória de retração no segundo trimestre de 
2014, em Pernambuco esse movimento só viria a acontecer com mais intensidade a partir do segundo 
trimestre de 2015, com o PIB registrando taxas de variação negativas maiores que as observadas 
para o Brasil. Também no primeiro trimestre de 2016, relativamente ao mesmo período do ano 
anterior, a economia pernambucana (-9,6%) caiu mais do que a média nacional (-5,4%). O impacto 
retardado na economia pernambucana tem lastro no vultoso aporte de investimentos ocorridos no 
período recente e que dinamizou a economia do estado, fazendo-a crescer acima da média nacional, 
ou praticamente ao par em determinados anos, até 2014. De fato, o estado acolheu um volume 
expressivo de obras de infraestrutura e de empreendimentos produtivos, com recursos, ora originados 
dos programas de investimento do Governo Federal, ora derivados de políticas de incentivo fiscal do 
governo estadual ou mesmo provenientes das próprias empresas que se instalaram no estado devido 
ao poder de atração dos mercados locais e regional. Também contribuiu para atrair empreendedores 
ao estado a existência do moderno complexo portuário-industrial de SUAPE. 

Não à toa, vindo de uma fase de forte crescimento estimulado por um substantivo bloco de investimentos, 
o estado sentiu com severa intensidade a retração econômica, a diminuição das transferências do 
Fundo de Participação dos Estados - FPE, determinada pela queda da arrecadação do Governo Federal, 
além da redução da receita tributária estadual. Os graves problemas políticos, éticos e de gestão que 
afetaram a Petrobrás investigados pela Operação Lava Jato, também comprometeram a conclusão 
de investimentos na Refinaria Abreu e Lima e a operação da indústria naval (plataformas e navios).  

Considerando tal contexto, este relatório tem por objetivo identificar os principais impactos 
da crise econômica instalada no país como percebidos pelos empresários pernambucanos 
filiados ao LIDE Pernambuco, nos diversos segmentos em que atuam, bem como sistematizar 
as principais inciativas e ações que, em suas visões, deveriam ser executadas tanto pelos 
próprios empresários quanto por cada esfera de governo (federal, estadual e municipal) 
para minimizar impactos na economia estadual e para construir uma melhor saída da 
crise.  Esse texto organiza a contribuição de líderes empresariais, inclusive, dirigentes 
de sindicatos setoriais e representantes da administração pública, estadual e municipal, 
com qualificação para avaliar os impactos sobre faturamento, emprego, rentabilidade e 
investimentos e propor medidas destinadas a superar a crise atual.

Para esse estudo, adotou-se metodologia de pesquisa qualitativa por meio da utilização da montagem 
de Grupos Focais e realização de entrevistas semiestruturadas, reunindo convidados previamente 
selecionados e organizados pelos diversos segmentos econômicos relevantes à economia estadual. 
Neste sentido entre grupos focais (7) e entrevistas (10) foram ouvidos 105 líderes empresariais.

A análise a seguir sistematiza a contribuição coletiva sobre o impacto da crise em duas etapas. 
A primeira sumariza de forma geral, ou seja, sem pontuar setores, as opiniões dos empresários 
indicando como a crise impactou seu negócio em termos de faturamento, emprego, lucratividade ou 
investimento. Na segunda etapa essa mesma análise é conduzida com a preocupação de distinguir os 
principais impactos sofridos por setor econômico.
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2. IMPACTOS PREDOMINANTES 
DA CRISE PARA O CONJUNTO DA 
ECONOMIA
Em linhas gerais, salvas raras exceções decorrentes de particularidades que alguns segmentos 
mantêm em relação às variáveis que influenciam o seu desempenho, lideranças empresariais 
de Pernambuco, ouvidas pelo LIDE, avaliam que a crise econômica, assim como em nível 
nacional, afetou drasticamente a economia do estado. Isso impactou adversamente todos os 
indicadores considerados para avaliação, principalmente o faturamento. Essa percepção geral 
é sintetizada no Gráfico 1, a seguir. 

 
Como mostra o Gráfico 1, 81% dos líderes empresariais consultados nos grupos focais 
apontaram que o faturamento foi fortemente impactado pela crise. Esse resultado deve-se, 
sobretudo, à redução da demanda para os diversos segmentos, tendo em vista o aumento da 
inflação, do desemprego, e do endividamento e inadimplência dos consumidores, ao lado da 
queda dos rendimentos das famílias.

À inflação, ao desemprego, ao endividamento e à inadimplência, que impactam principalmente 
o faturamento, somam-se a elevação dos juros e a desvalorização cambial, que elevaram 
os custos e constrangeram, principalmente, a lucratividade e os investimentos previstos nos 
últimos dois anos, conforme apontaram 52% e 48% dos empresários consultados nos grupos 
focais, respectivamente (Gráfico 1). Com efeito, a demanda cadente e os custos crescentes, 
em síntese, comprometeram a rentabilidade dos negócios e levaram os empresários a reverem 
as decisões de investimento (Vide Relatório II do presente estudo que trata do balanço dos 
investimentos produtivos).
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Em menor escala, mas também relevante, o impacto sobre o emprego foi citado 
como um aspecto dos mais adversos por 44% da liderança empresarial (Gráfico 
1) ouvida nos grupos focais. Entre outras razões, apontou-se também que a 
desaceleração do longo ciclo de investimentos que ocorreu no estado desde 
2006 afetou todos os setores da economia pernambucana vez que grande parte 
dos novos empreendimentos produtivos encerraram sua fase de implantação 
e, esperava-se, deveriam agregar valor à produção estadual a partir dos 
anos seguintes. Encerrada a fase de instalação dos empreendimentos, houve 
a natural desmobilização da mão de obra alocada para aquela atividade e a 
admissão de um menor volume de trabalhadores, agora mais qualificados e 
com o perfil adequado para a fase de operação. Contudo, o funcionamento dos 
novos empreendimentos deu-se bem abaixo da capacidade instalada, por conta 
das restrições vindas do lado da demanda.

Nesse contexto, o setor da construção, principal impulso da economia desde 
2010, envolvendo a construção civil na edificação e instalação de equipamentos 
e as grandes obras de infraestrutura, iniciou em 2013 um intenso processo 
de desmobilização. No entanto, o processo de desemprego não foi restrito ao 
setor de construção. Desde 2015, a indústria de transformação, o comércio 
varejista ampliado e os serviços prestados às empresas e às famílias também 
vêm fechando postos de trabalho, contribuindo para o declínio da massa salarial 
no estado.

Todavia, a crise não atingiu ou atingiu menos algumas atividades que, pelas 
características do produto (essencialidade e presença de substitutos), do grau 
de concorrência no mercado e de ter encontrado, momentaneamente, preços 
internacionais e cambio favoráveis conseguiram obter ganhos no faturamento. 
Entre essas atividades, conforme será detalhado na próxima seção, destacam-
se as ligadas à agroindústria, aos serviços de educação e saúde, escritórios de 
advocacia e operadoras de seguros, o comércio de combustíveis e o comércio 
atacadista de alimentos e bebidas.

Ressalta o fato de que algumas atividades são mais afetadas no âmbito do 
investimento não apenas em função da elevação dos juros, mas também 
da desvalorização do câmbio. Aqueles oneram os custos de financiamento 
enquanto o último fator eleva os custos com a importação de bens de capital e 
de insumos.

Vale salientar que, a despeito da conjuntura adversa, os fatores estruturais 
também influenciam no modo como cada segmento consegue, ou não, escapar 
em maior ou menor grau ao momento de retração da economia nacional. Ou 
seja, a qualificação da mão de obra, a mobilidade urbana, a concorrência com 
empresas de outros estados, a qualidade da gestão pública e outras questões, 
se superpõem, por vezes, às questões conjunturais de forma distinta.

Assim, mesmo na atual conjuntura econômica, empresários sentem 
necessidade de realizar investimentos em tecnologia para reduzir 
custos e aumentar a produtividade, o que usualmente gera demissões. 
Outros segmentos produtivos, no sentido inverso, são altamente 
dependentes de mão de obra qualificada por constituir a essência do seu 
negócio e percebem seus custos engessados pela folha de pagamento 
e pelos resultados de negociações coletivas que elevam salários e 
benefícios. Alguns segmentos, mesmo os já bem consolidados, podem 
sentir a concorrência de empresas de outros estados que, com maior 
produtividade e preços mais competitivos, invadem o mercado local, 
sobretudo após a recente diversificação de atividades econômicas 
ocorrida no estado que atraiu fornecedores, empreiteiras e prestadores 
de serviços.

Nesse sentido, a seção a seguir expõe os impactos mais relevantes por setor 
econômico, destacando-se entre eles os segmentos cuja atividade registra 
um momento peculiar na conjuntura. Dessa forma, foram identificados os 
segmentos mais atingidos, os que estão escapando, ou seja, que sentem os 
impactos com menos intensidade, e os que estão aproveitando o momento 
para crescer. 
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3. PRINCIPAIS IMPACTOS DA 
CRISE POR SETOR DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA ESTADUAL
Embora a maioria das lideranças empresariais apontem que o faturamento foi o resultado 
mais afetado pela crise, alguns advertem que determinados segmentos experimentaram, 
simultaneamente, impacto medido pelos demais indicadores (lucratividade, emprego e 
investimento). Entre as ressalvas observam-se inclusive alguns segmentos que enxergam a crise 
de forma positiva, alcançando ganhos de faturamento devido às características dos produtos ou 
serviços que fabricam ou comercializam. Ou seja, para alguns empresários, a conjuntura atual 
ofereceu a oportunidade de crescer, mesmo timidamente, ou de continuar crescendo.

Há também o destaque para aqueles que mesmo constatando a queda da receita ou da 
rentabilidade, estão implementando novas estratégias de negócios e modelando processos, 
inclusive com apoio da tecnologia da informação, de modo a garantir maior produtividade. 
Na contramão, alguns empresários reduzem custos via demissões ou realizam cortes nos 
investimentos, de modo a manter minimamente a sustentabilidade econômica e financeira de 
seus negócios.

Essas e outras circunstâncias serão observadas, a seguir, quando se analisa os impactos da 
crise sobre setores da atividade econômica do estado conforme percebido pelos empresários 
associados ao LIDE Pernambuco.

3.1. Construção civil, Obras de 
infraestrutura e Empreendimentos 
imobiliários 
Após um período de forte crescimento, o setor da construção civil foi impactado com a retração 
nas obras de infraestrutura, especialmente em e no entorno de Suape, mas também fora dele, 
nos atrasos de importantes investimentos federais em Pernambuco tais como a Transposição 
do Rio São Francisco, da Ferrovia Nova Transnordestina no Sertão Central e dos projetos de 
mobilidade urbana na RMR – e o término da fase de implantação de importantes empreendimentos 
produtivos – com destaque para o polo automotivo na Mata Norte, a primeira etapa da Refinaria 
Abreu e Lima e os estaleiros no Litoral Sul. A Refinaria Abreu e Lima, teve inconcluso o seu 
segundo trem em 2014, o qual só será possivelmente retomado no segundo semestre de 2016. 

Portanto, a conclusão de importantes obras públicas e privadas reduziu drasticamente a atividade 
do setor num momento em que a economia brasileira declinava e também se ampliavam as 
investigações da Operação Lava Jato, o que terminou por comprometer a conclusão da Refinaria 
Abreu e Lima, o mais importante investimento no estado. 

A prosperidade gerada com a implantação desses empreendimentos levou à expansão imobiliária 
a partir de 2010, impulsionado pelo aumento do emprego, da renda e do financiamento 
imobiliário, tanto para compra quanto para a construção. No entanto, o desaquecimento 
econômico, o aumento da inadimplência, do endividamento, a escassez de crédito e a alta dos 
juros arrefeceram o setor, com impacto negativo no volume de negócios, no faturamento e no 
estoque de empregos desde 2014.
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Como o investimento imobiliário é de ciclo longo (com períodos entre 3 e 6 
anos), desde 2015 não há lançamentos, continuando-se apenas o que já estava 
em construção. A crise é considerada por muitos empresários do segmento “sem 
igual”. Sem novos lançamentos o investimento, e consequentemente, o emprego, 
declinaram fortemente. As empresas cortaram entre 30% a 40% dos postos de 
trabalho entre empregos de escritório e do canteiro de obras. O faturamento foi 
atingido não apenas pela queda da demanda, mas também por distratos devido 
a incapacidade de pagamento às construtoras ou aos bancos financiadores. As 
empresas tiveram de recomprar imóveis e os poucos que foram vendidos, na sua 
maioria, foram pagos à vista. Uma empresa vendeu em 2015 R$ 550 milhões, mas 
teve distratos em torno de R$ 300 milhões. Os distratos têm causado forte impacto 
financeiro nas empresas e elevado os riscos e muitos foram judicializados. Assim, 
a despeito da paralização dos investimentos novos, os últimos dos quais foram 
realizados no primeiro semestre de 2014, o estoque de unidades disponível elevou-
se muito por conta das desistências.

 Os dados das empresas de construção civil com 5 ou mais pessoas ocupadas (PAIC/IBGE) 
apontam que a receita bruta nominal do setor cresceu 2,4% em 2014, variação que ficou 
abaixo do índice geral de preços (IGP-DI/FGV), que registrou aumento de 3,8%. Ou seja, em 
termos reais a receita bruta do setor foi negativa já em 2014, após registrar variações acima da 
inflação cada vez menores nos anos de 2010 a 2013, quando cresceu 38,3%, 26,4%, 13,3% 
e 10,6%, em sequência. O faturamento do segmento foi, portanto, fortemente atingido.

Ademais, com a queda na demanda e a deterioração da renda das famílias, o preço do metro 
quadrado estabilizou-se desde 2013, reduzindo a margem de lucro dos empreendimentos 
imobiliários ao longo dos últimos dois anos, uma vez que o setor vem absorvendo aumento 
dos custos com energia, combustível e mão de obra, além da elevação do dólar. Assim, 
com variações entre empresas, houve também queda da lucratividade devido à perda de 
receita, de um lado, e a elevação dos custos, de outro. Em adição às questões conjunturais 
o setor continua lidando com altas cargas tributárias e encargos trabalhistas, intensificação 
do processo de judicialização e crescentes conflitos com os sindicatos das diversas categorias 
de trabalhadores envolvidas no processo produtivo. Em conjuntura de crise, a permanência 
desses fatores cria dificuldades para a retomada dos investimentos e, portanto, para a geração 
de empregos.

Uma exceção no segmento imobiliário foi aquele voltado para o programa Minha Casa Minha 
Vida o qual, a despeito dos atrasos nos repasses às empresas, estava mantendo até meados 
de 2016, em boa parte, os seus investimentos. 

3.2. Indústria de Transformação 
Olhando para o passado recente, o parque industrial pernambucano viveu um 
intenso processo de ampliação e diversificação nos últimos dez anos. Os incentivos 
fiscais e o crescimento do mercado nordestino – no qual Pernambuco se destaca, por 
sua localização estratégica, como grande entreposto comercial –, são dois fatores 
importantes para a força de atração do mercado local. Assim, segmentos inéditos 
como o de petróleo e gás, o petroquímico, o automotivo e o naval, por exemplo, se 
juntaram aos segmentos já consolidados em que se pautava a indústria estadual, a 
exemplo do sucroalcooleiro, de alimentos e bebidas e do metalmecânico.

Entre as ações de incentivo fiscais, destacaram-se as implementadas pela Agência de 
Desenvolvimento Estadual (AD-Diper), que pretendiam promover não apenas a diversificação, 
mas também o fortalecimento das cadeias produtivas existentes e da vocação logística de 
Pernambuco. Nesse contexto, o Complexo Industrial-Portuário de Suape desponta como um 
instrumento de atração, dispondo de infraestrutura necessária para atender o escoamento da 
produção, inclusive de outros estados. Todavia, deu-se também atenção à industrialização do 
interior para se evitar uma excessiva concentração dessa atividade econômica na RMR.

Vale salientar que, embora um dos objetivos da política de incentivos adotada no estado 
seja interiorizar a produção, grande parte dos investimentos recentes ainda ficaram restritos 
à Região Metropolitana do Recife, sobretudo devido à proximidade com Suape e à grande 
concentração de serviços de apoio às empresas em que Recife se sobressai.
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Refinaria de petróleo, indústria petroquímica, estaleiros de grande porte, fabricação de veículos 
automotores e produtos farmoquímicos, além da expansão das indústrias de alimentos e de bebidas, 
de produtos químicos e de minerais não-metálicos e geração de energia limpa foram alguns dos 
empreendimentos implantados nos últimos anos em Pernambuco.

Observa-se, então, que parte relevante desses empreendimentos – a refinaria, a 
petroquímica e os estaleiros – está ligada à atuação da Petrobrás e sua expansão no 
mercado internacional. Naturalmente, a instalação e a operação dos mesmos foram 
comprometidas com o início das investigações de fraudes, propinas e desvios de recursos 
na gestão da estatal, impactando diretamente a economia pernambucana, que esperava 
continuar crescendo com a ampliação da sua base produtiva após a finalização das obras.

No âmbito da indústria petroquímica, encontra-se em operação o Complexo Industrial Químico-Têxtil, 
formado pela Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) e a pela Companhia Petroquímica 
de Pernambuco (Petroquímica Suape). Ambas as companhias têm sido diretamente afetadas tanto 
pela situação da Petrobrás, dado que são 100% controladas pela estatal, quanto pelo ambiente 
econômico, uma vez que a alta do dólar aumenta os custos com a importação de insumos como os 
filamentos POY – utilizado na indústria têxtil e que deverá ser fabricado pela petroquímica apenas a 
partir de 2018.

No caso da Refinaria Abreu e Lima, as obras de instalação iniciadas no ano de 2005 foram praticamente 
concluídas em 2014, quando foram desmobilizados cerca de 40 mil trabalhadores, ficando inconclusa 
uma das duas unidades de refino inicialmente previstas. No mesmo ano de 2014, a primeira unidade 
de refino entrou em operação, mas desde então funciona abaixo da capacidade de processamento 
desejada no projeto inicial, chegando a cerca de 100 mil barris por dia e não 115 mil, conforme 
planejado.

No que tange a indústria naval-offshore, Pernambuco recebeu em 2008 o Estaleiro Atlântico Sul, criado 
para atender demandas do Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef), especialmente 
para a subsidiária de logística e transporte da Petrobras, a Transpetro. Em 2013, foi inaugurado o 
Estaleiro Vard Promar, também com perspectivas relacionadas às demandas da Transpetro. Com as 
denúncias de irregularidades na constituição dos estaleiros e nos contratos de fabricação de navios 
e plataformas no âmbito do Promef, a Transpetro tem renegociado ou mesmo cancelado diversas 
encomendas. Consequentemente, milhares de postos de trabalho ligados à indústria naval-offshore 
foram fechados nos últimos dois anos. Considerando apenas a construção de embarcações, os dados 
de emprego formal (RAIS/MTE) revelam que o segmento atingiu o pico de 10,8 mil empregos em 
2013, caindo para 6,7 mil em 2014 e apresentando um saldo de 2.000 a menos desde janeiro de 
2015 a maio de 2016.

Graças ao caráter estruturante dos investimentos ligados à atividade petrolífera, 
com perspectivas de expansão econômica e inovação tecnológica, toda a cadeia de 
construção pesada e de logística foi influenciada pelas fases de instalação e operação 
desses empreendimentos. Essa dinâmica teve efeitos diretos e indiretos sobre os demais 
setores de atividade levando ao crescimento dos serviços de apoio às empresas e dos 
empreendimentos imobiliários e à necessidade de expansão dos serviços industriais de 
utilidade pública.

À medida que obras de infraestrutura e grandes empreendimentos produtivos foram sendo concluídos, 
ou mesmo paralisados, a economia do estado como um todo sentiu os impactos do arrefecimento do 
setor de construção. Essa trajetória foi agravada com o advento da crise político-econômica instaurada 
no âmbito do Governo Federal, devido aos cortes de investimento realizados pelos governos federal 
e estadual e pela Petrobras, além do descontrole das contas públicas. O realinhamento dos preços 
administrados no início de 2015 pressionou ainda mais a inflação, retirando renda real das famílias 
e elevando custos de produção. Além disso, as constantes revisões de metas para o déficit primário 
gerou instabilidade e desconfiança entre os investidores.

Todos os fatores mencionados foram significativos para a queda da atividade econômica, também no 
estado de Pernambuco. Neste contexto, tanto a arrecadação do ICMS quanto as transferências do FPE 
apresentaram queda real, de 5,1% e 1,6%, respectivamente. 

De acordo com as lideranças empresariais, entre os segmentos produtivos mais tradicionais ou já 
consolidados no estado, o metalmecânico, a fabricação de produtos de minerais não metálicos e a 
agroindústria estão entre os mais impactados pela crise. Por outro lado, estão escapando, mas não 
sem dificuldades, os segmentos cujos produtos se caracterizam por sua essencialidade como certos 
tipos de alimentos, material de higiene e medicamentos, ou seja, algumas indústrias de alimentos e 
bebidas e de produtos farmoquímicos.74        



No caso da indústria metalmecânica, o segmento atendia tradicionalmente as indústrias sucroalcooleira, 
têxtil e de cimento, mas com a chegada de grandes investimentos passou a produzir para as obras 
de infraestrutura, especialmente a ferroviária, e os novos empreendimentos industriais, a exemplo 
das indústrias naval-offshore e de petróleo e gás. Ou seja, historicamente consolidada, a indústria 
metalmecânica do estado teve grande oportunidade para expansão, mas a paralisação de obras e a 
crise nos segmentos petroleiros e naval-offshore impactaram fortemente o faturamento das empresas. 
Ademais, o crescimento do custo da mão de obra no mercado local devido a elevada demanda favoreceu 
a entrada de empresas de outros estados no segmento, reduzindo também a sua lucratividade.

A fabricação de produtos de minerais não metálicos no estado também foi impactada pelo 
desaquecimento do setor de construção, uma vez que os empreendimentos imobiliários são 
responsáveis por cerca de ¾ da demanda de produtos como os do gesso, de vidro e o cimento. 
Os empresários do segmento alegam que a expansão dos empreendimentos imobiliários, a 
partir de 2010, favoreceu a sua ampliação, que passou a priorizar o mercado interno, cuja 
absorção caiu fortemente a partir de 2014. Devido ao excesso de oferta, os preços retraíram-
se rapidamente, afetando a lucratividade. Com isso, os investimentos para expansão das 
empresas foram paralisados e postos de trabalho foram fechados a partir de 2015.

No caso da produção agroindustrial, inicialmente o boom econômico de Pernambuco diminuiu a 
oferta de mão de obra qualificada para os segmentos, principalmente na indústria sucroalcooleira 
no Litoral Sul, que perdeu trabalhadores que migraram para outras atividades em implantação no 
estado. Recentemente, no sentido inverso, os empresários consultados alegam que a crise aumentou 
a disponibilidade de mão de obra para as empresas sucroalcooleiras num contexto no qual unidades 
paralisadas voltaram a operar.

Entretanto, vários fatores têm reduzido a lucratividade na atividade álcool-açucareira. Em 2014 a 
atividade foi simultaneamente castigada pelo agravamento da seca e pela queda nos preços do açúcar. 
Assim, foi necessário recorrer a um volume maior de financiamento para a produção, o que reduziu os 
lucros, em função do aumento nos juros. Atualmente, a desvalorização cambial impacta diretamente 
a atividade açucareira em sentidos opostos, por um lado as exportações melhoraram, por outro, 
aumentaram os custos com a importação de insumos. 

No caso da produção alcooleira, um ponto peculiar foi a política energética. Segundo empresários da 
atividade, foram priorizados os combustíveis de matriz fóssil, através do controle artificial de preços, 
dificultando a competitividade para o etanol e afetando substancialmente a rentabilidade do produto. 
Tais fatores elevaram o endividamento das usinas sucroalcooleiras, acarretando inclusive a venda 
de terras para autofinanciamento das atividades. Dessa forma, foram frustrados os investimentos 
necessários à inovação e ao aumento da produtividade.

Nas indústrias de alimentos, materiais de limpeza e higiene, e de farmoquímicos os empresários declaram 
que a crise foi sentida com menos intensidade, ou pelo menos retardada até o primeiro semestre de 
2016 – conforme indicam os dados de produção física industrial (PIM-PF): os dois primeiros segmentos 
cresceram 6,9% e 4,1% em 2015, mas acumularam quedas de -36,9% e -5,9%, respectivamente, no 
primeiro quadrimestre de 2016. Ou seja, devido a essencialidade dos produtos que fabricam, esses 
segmentos conseguiram se manter ao longo do ano de 2015, mas começaram a sentir o peso da 
redução do consumo das famílias e alguns cortes já foram realizados no nível de emprego. No caso 
da indústria farmacêutica, a crise ainda tem impacto reduzido sobre a produção, uma vez que esse 
segmento é o que mais cresce no comércio, conforme será analisado mais adiante.

Entre os empreendimentos recém-estabelecidos no estado, destaca-se o caso do segmento 
automotivo, que também foi um grande gerador de expectativas para o ambiente de negócios 
em Pernambuco. Em 2015, foram inauguradas duas plantas industriais com essa finalidade. A 
primeira, da Fiat Chrysler (JEEP), que entrou em operação em abril de 2015, fabrica modelos 
de carros para passeio com ampla destinação ao mercado nacional e internacional e sua 
operação tem refletido positivamente tanto no emprego quanto na balança comercial do 
estado. Sendo um lançamento em escala mundial, o veículo não teve problemas de demanda 
significativos.

No segundo caso, a montadora de motocicletas Shineray foi inaugurada em junho de 
2015, após superar dificuldades que ameaçaram sua implantação e outras que cerceiam 
os investimentos em expansão previstos para 2016. Entre os problemas mencionou-se a 
elevação do imposto sobre produtos industrializados - IPI - atingindo a produção de motos 
de 50 cilindradas, principal produto da marca, a alta do dólar, que aumentou o preço das 
matérias-primas importadas, componente importante dos produtos fabricados e a redução 
da demanda por conta da restrição no crédito bancário, da inflação, do endividamento das 
famílias e do desemprego.
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3.3. Serviços Industriais de Utilidade 
Pública: Água e Saneamento, Energia 
e Gás 
A retração no emprego e na renda bem como a redução do consumo residencial – após 
o realinhamento dos preços administrados no início de 2015 –, frustrou o ritmo de 
faturamento e investimentos do setor, especialmente nos serviços de saneamento básico 
e distribuição de energia.

Em 2013, foi oficializado um contrato de parceria público privada (PPP) entre a 
Compesa e a Odebrecht Ambiental, com duração de 35 anos para investimento de 
4,5 bilhões, visando elevar o índice de saneamento básico de 30% a 90% em 12 
anos, nos municípios da RMR, estendendo-se até Goiana. Nos dois primeiros anos 
do programa de investimentos o índice de atendimento alcança 32%. Em 2014 
foi assinado o contrato de financiamento de longo prazo com recursos do FNDE e 
do FGTS. A crise atingiu a PPP em 2015. A Odebrecht Ambiental está investindo, 
mas a COMPESA está com dificuldades de continuar aportando recursos porque 
a crise reduziu o faturamento e a lucratividade. A resultante será o alongamento 
dos aportes privados para além dos 12 anos o que reduziria a taxa de retorno. 
Além disso, se os juros continuarem elevados o programa pode ser impactado 
fortemente. A possibilidade de os juros continuarem elevados cria insegurança 
jurídica e institucional, constituindo-se em risco imponderável porque pode 
causar uma ruptura no sistema de financiamento de longo prazo não apenas 
no segmento de saneamento, mas também no setor de infraestrutura como um 
todo. Existem outros riscos: o ambiental e o de descolamento com a tarifa que 
teria de ser mais cara ao acolher encargos financeiros mais elevados e os prêmios 
de risco. 

Segundo as lideranças empresariais consultadas, o retorno dos investimentos em 
abastecimento de água e esgotamento sanitário é lento, uma vez que a baixa produtividade 
não suplanta o ritmo de maturação do capital investido. Portanto, há necessidade de juros 
mais baixos e maior prazo para o financiamento. No entanto, a redução do faturamento, 
o alto custo financeiro e a insuficiência das linhas de crédito a longo prazo constrangem 
o ímpeto de investimentos. Além disso, investidores e potenciais investidores ficam 
intimidados pela insegurança jurídico-institucional que permeia a regulação estadual. Nesse 
contexto, a Compesa sinaliza que da sua meta de R$ 800 milhões de investimento previsto 
para 2015 apenas 50% foi realizada – considerando todos os projetos de aplicação, não 
apenas a sua contrapartida na PPP.

Na distribuição de energia elétrica, houve redução de 35% no investimento em relação ao 
planejamento inicial de 2015. Segundo as estimativas da Celpe, com a queda da atividade 
econômica, há sobra de energia até 2021, sendo o pico em 2019. Assim, os leilões de 
energia que geram recursos para investimentos serão poucos, e com preços baixos.

Segundo os empresários, recentemente o aumento dos custos de geração de energia em 
função da forte estiagem que levou à utilização de termoelétricas reduziu significativamente 
a margem de lucro. O socorro imediato, através do mercado de curto prazo, à vista, 
aumentou também o custo financeiro, repassado posteriormente ao consumidor, o que 
elevou tarifas, reduziu o consumo e aumentou a inadimplência. Outros fatores também 
forçaram o corte de investimentos, desde a geração até a distribuição, entre eles, as 
constantes mudanças no marco regulatório – o que torna inseguro o ambiente jurídico-
institucional –, a redução das linhas de crédito e as incertezas do cenário político e 
econômico corrente.

No que diz respeito a distribuição de gás, por outro lado, os empresários indicam 
que há perspectivas de continuar elevando o faturamento, o investimento, os 
lucros e o nível de emprego nos próximos anos. A interiorização dos gasodutos e 
a instalação ou ampliação de parques industriais, a exemplo dos polos gesseiro, 
vidreiro e cervejeiro aumenta o número de potenciais consumidores. 
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3.4. Serviços de apoio às empresas: 
Gestão, TIC, Limpeza, Segurança, Seguros, Serviços 
financeiros, Serviços jurídicos, Recrutamento e seleção 
de mão de obra, Telecomunicações 
Os serviços prestados às empresas atendem à demanda de diversos outros segmentos 
da economia, tanto fora quanto dentro do setor terciário, e absorveram toda a carga 
negativa da crise. Com efeito, seus empresários perceberam a retração generalizada dos 
demais segmentos, que realizaram cortes significativos em comunicação, consultoria, 
informatização, telecomunicação, entre outros, afetando diretamente o faturamento dessas 
atividades. Entretanto, não obstante à crise generalizada, determinados serviços prestados 
às empresas aproveitaram o momento para alcançar ganhos no faturamento.

Os serviços de terceirização de mão de obra, em particular os de vigilância e higiene/
limpeza, foram também atingidos com queda no faturamento que também foi muito afetado 
pela alta inadimplência. Os contratos inadimplentes foram rescindidos com repercussões 
no mercado de trabalho porque houve demissões. As empresas que reduziram o custo fixo 
(administrativo e operacional) tiveram que demitir para manter a lucratividade estável, 
melhorando a liquidez. Também contribuiu para melhorar a liquidez uma renegociação com 
os bancos para reduzir os custos financeiros. A resultante final é que, em algumas empresas, 
o emprego terceirizado caiu entre um quarto e um quinto comparado com o nível pré-crise. 
Nos casos dos serviços como os de consultoria em gestão empresarial, publicidade e 
propaganda e tecnologias da informação e comunicação (TIC), o maior custo é com mão de 
obra qualificada, tornando pouco flexível o ajuste via desmobilizações, ou seja, grande parte 
do orçamento é engessado, reduzindo-se a lucratividade das empresas.

Para os empresários de TIC, o maior volume do faturamento em Pernambuco 
refere-se a contratos com o setor público, alcançando 60% da receita. De tal modo, 
o setor vem sentindo intensamente as dificuldades da administração pública em 
pagar regularmente os serviços contratados. Para adequar-se à situação e não 
afetar a lucratividade, as empresas do segmento precisaram realizar uma redução 
significativa em mão de obra. Por outro lado, foi necessário manter os investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D), iniciativa essencial para manter o setor em 
crescimento vez que o progresso técnico é estratégico para o segmento.

Para o segmento de apoio à gestão empresarial, a exemplo de consultorias financeiras, 
contábeis e fiscais, bem como o recrutamento e seleção de mão de obra, a retração econômica 
diminuiu a demanda por serviços desta natureza, gerando redução do número de empregos, 
o reagrupamento de funções, além das fusões ou fechamento de empresas. Nesses 
segmentos, o menor volume de contratos e com menor valor, além das renegociações, são 
agravantes. Em alguns casos, para manter-se no negócio foi necessário realizar mudanças 
na operação, tornando-a mais eficiente e diminuindo os custos. 

Nos serviços de telecomunicações, o faturamento e a lucratividade caíram consideravelmente 
com a queda do número de consumidores em telefonia móvel e internet. No caso da 
telefonia móvel, o perfil de consumo está modificando, priorizando a utilização de dados e de 
aplicativos em detrimento do uso convencional. No entanto, o custo para geração de dados 
requer grandes investimentos, o que é essencial para se manter em mercado oligopolizado 
e muito competitivo. A inadimplência, o alto custo da energia e a carga tributária são outros 
fatores que diminuem a lucratividade do segmento, o que impactou nos investimentos em 
2015.

No caso dos serviços jurídicos, o aumento da inadimplência e do número de empresas 
entrando em recuperação judicial, bem como do aumento das demissões, envolvendo 
questões trabalhistas, elevam a demanda para o segmento. No entanto, em meio a essa 
conjuntura, o faturamento cresce discretamente e é observado com cautela, pois a margem 
de lucro tem se reduzido tanto com o aumento dos custos em serviços relacionados, devido 
à inflação, quanto em função da renegociação de contratos antigos e da abertura de novos 
contratos com valores menores.
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No que tange os serviços de seguradoras, apesar da crise, os empresários estimaram um 
crescimento de 15,8% em 2015. Para 2016 a previsão é mais modesta, mas ainda de crescimento, 
alcançando até 3%. Nos anos anteriores, antes da desaceleração do setor de construção, as 
empresas envolvidas em obras de infraestrutura representavam um grande volume de receitas 
para o segmento, alcançando, em média, 30% do faturamento. Em 2016, as seguradoras esperam 
ter retração na receita relacionada a este segmento, pois com a queda do emprego ocorreu uma 
redução do número de apólices.

No entanto, pontuou-se que o segmento tem resistido ao momento adverso em função da 
incerteza quanto ao rumo da economia. Neste sentido, mais consumidores buscam proteção 
devido à dificuldade em repor bens como automóveis, em casos de sinistro, ou pretendem garantir 
a estabilidade financeira da família, em situações de risco de vida. No caso das empresas, há o 
aumento da procura por seguros como o de garantia judicial, contrato realizado em virtude de 
eventuais despesas no trâmite de processos trabalhistas.

3.5. Logística: Transporte, 
Armazenagem e Segurança
O faturamento dos segmentos ligados à logística foi diretamente afetado tanto pela redução do consumo 
quanto pela queda da atividade industrial, além do cancelamento de contratos com a Petrobrás.

O mercado de logística e de suporte à implantação de pequenas e médias indústrias se deteriorou 
refletindo a menor produção e circulação de bens. Alguns empreendimentos que são intensivos em 
capital e que foram financiados por equities experimentaram a perda de sócios e viram seus galpões 
se esvaziarem à medida em que a crise avançava. Os problemas conjunturais foram agravados 
por deficiências na infraestrutura, especialmente investimentos para recuperar alguns trechos 
da BR-101 e o atraso na construção do Arco Metropolitano. Todavia, as lideranças empresariais 
consultadas consideram que as empresas do setor irão se recuperar rapidamente tão logo o nível 
de atividade econômica volte a crescer.

No transporte de cargas, a entrada de novas empresas, inclusive oriundas de outros estados, 
levou à queda da lucratividade. Com os problemas relacionados às atividades instaladas em Suape, 
empresas de locação de veículos e armazenagem também sofreram impacto sobre o faturamento.

Da mesma maneira, a renegociação ou cancelamento de contratos com bancos e com o comércio varejista afetou 
os serviços de segurança patrimonial e de valores, observando-se queda do faturamento sem possibilidade 
de redução de custos, visto que o setor é intensivo em mão de obra, o que impactou no lucro das empresas.

No que diz respeito ao transporte urbano de passageiros, o desemprego levou à redução do fluxo de pessoas, 
especialmente na Região Metropolitana do Recife, afetando o faturamento. Dessa forma, o investimento em 
renovação da frota está estagnado. No caso do transporte intermunicipal, por sua vez, empresários declaram 
que o segmento não é afetado pela crise. Do contrário, o número de consumidores aumentou, em virtude do 
aumento com os custos do transporte individual (combustível e manutenção de automóveis particulares). 

3.6. Serviços de Educação e Saúde
Mesmo com a crise, os empresários dos serviços de educação e de saúde alegam que o impacto sobre o 
faturamento foi menor que o esperado, especialmente nos serviços de saúde. Mesmo nos serviços educacionais, 
a receita continuou crescente, embora em ritmo menor.

Ou seja, segundo a opinião dos empresários, esses segmentos estão conseguindo escapar dos 
efeitos mais severos da crise. Um dos motivos, é que esses segmentos fazem parte das estratégias 
das famílias para valorizar e preservar o capital humano atual (saúde) e investir no capital futuro 
(educação dos filhos). Entretanto, os empresários dos serviços privados de saúde observam cautelosos 
o movimento da renda e do mercado de trabalho, que pode levar a perda de clientes para o SUS, por não 
conseguirem arcar com os custos dos planos de saúde privados, individuais ou coletivos. E regista-se queda no 
número de famílias portadoras de seguro saúde privado. 

78        



Adicionalmente, para o caso dos serviços educacionais, em momentos de crise e desemprego, parte da 
população desocupada procura finalizar os estudos ou busca novas formações acadêmicas, de modo a aumentar 
as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho. 

Nestes segmentos, foi necessário oferecer descontos e racionalizar custos, de modo a não reduzir tanto a 
lucratividade, já afetada pelo aumento da inadimplência. No caso dos serviços educacionais, os empresários 
passaram a investir menos em imobilizados e mais em inovação tecnológica, visando melhorar os resultados a 
longo prazo. Em atenção especial, ressaltou-se o corte dos financiamentos via FIES, que impactou diretamente 
a demanda por ensino superior. Mudanças nos modelos de negócios associados a novos processos e produtos 
foram adotados em alguns nichos do setor educacional e a criação de alternativas de financiamento estudantil 
privado também foi implementada.

Já no caso dos serviços de saúde, os contratos com fornecedores precisaram ser renegociados. Por outro lado, 
o segmento tem a necessidade de manter investimentos em tecnologia e consultorias especializadas, além de 
continuar contratando funcionários, também visando o crescimento no longo prazo. O polo médico do Recife 
é o segundo mais moderno do Brasil e os empresários pretendem manter esse ranking no Norte e Nordeste, 
almejando chegar ao nível de qualidade observado em São Paulo.

3.7. Comércio: Atacado, Varejo, Automóveis e 
Material de Construção 
No setor de comércio, os principais impactos ocorreram sobre o faturamento e o emprego. Os 
empresários do setor apontam que em Pernambuco a crise foi sentida com mais intensidade que 
na média nacional e dados de pesquisas conjunturais confirmam isso. Sobre esse aspecto, ressalta 
o fato de que a massa salarial em Pernambuco apresenta uma diminuição muito maior que a 
registrada para o Brasil. No estado, a desmobilização de obras públicas e privadas levou a uma 
queda significativa do estoque de empregos nos últimos dois anos, com forte redução da massa 
salarial, coincidindo com o momento de turbulência econômica em nível nacional, com inflação em 
alta, juros elevados e restrição de crédito.

Nesse contexto, o consumidor tem reduzido as aquisições ou procurado alternativas mais baratas, de modo a não 
comprometer o orçamento familiar. Em contrapartida, quase todos os segmentos comerciais, excetuando-se o de 
farmácia e perfumaria, têm percebido uma queda no faturamento, em termos reais, principalmente entre os que 
comercializam produtos de maior valor agregado como os de informática, móveis, eletrodomésticos e veículos 
automotores. Sobre este aspecto, as informações sobre o volume de vendas do varejo (PMC/IBGE) registram 
que a variação do volume de vendas (valor da receita nominal corrigida pela inflação em cada segmento) nesses 
segmentos foi de -30,7%, -21,0%, -18,3% e -18,9%, respectivamente, em 2015.

No segmento automotivo, a queda expressiva do volume de negócios ocorre por conta da restrição 
no crédito bancário e do desemprego, que afeta principalmente o consumo das classes B e C. Houve 
queda acentuada nas vendas de veículos novos ‘populares’ como reflexo do declínio da massa salarial 
e do crédito que se tornou mais escasso e caro. Todavia, alguns nichos escaparam da crise, mas isso 
representa exceção no contexto do deprimido nível de atividade econômica.2

Destaca-se que a redução das vendas de motocicletas, cujo consumo crescera nos últimos anos, 
foi um dos agravantes ao setor. Entre os motivos, além do custo do crédito, menciona-se também 
a resolução que estendeu a necessidade de emplacamento às chamadas “cinquentinhas”. Neste 
sentido, os empresários apontam que o volume de negócios caiu 80%, chegando ao patamar 
registrado em 2010. A estimativa para 2016 é de que alcance o volume registrado em 2009. Ademais, 
os empresários mencionam que Pernambuco tem custo de emplacamento e IPVA elevados, com isso 
ocorre fuga de consumidores, que passaram a comprar veículos na Paraíba, por exemplo.

O impacto da crise sobre a comercialização de caminhões e ônibus tem sido substantiva.  As vendas 
caíram cerca de 70%, afetando o faturamento e a lucratividade, inclusive por causa do aumento da 
inadimplência. Esses são indicadores importantes da situação prospectiva dos negócios pois reflete 
a situação do segmento de bens de capital.  A demanda por bens de capital cai arrastada pela 
queda dos investimentos o que reflete sobretudo as expectativas futuras quanto as possibilidades de 
retomada do crescimento econômico. O segmento demitiu em torno de 40% da sua força de trabalho 
no estado e, por sua vez, sustou novos investimentos e projetos de expansão tanto no estado quanto 
fora dele.
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Na contramão desse processo encontram-se o segmento de farmácias, os pequenos supermercados 
de vizinhança e os estabelecimentos que operam sob a forma de ‘atacarejo’, um mix entre as práticas 
de comércio varejista e por atacado. Nesses segmentos, os empresários têm adotado novos modelos 
de negócio como forma de ampliar o mercado praticando preços mais acessíveis.

No primeiro caso, o farmacêutico, o crescimento está relacionado à essencialidade dos produtos, aliada 
à crescente demanda por medicamentos e itens relacionados à beleza e o bem-estar. O segmento 
diversificou bastante suas vendas. Ao mesmo tempo, novas redes de farmácias ingressaram no estado 
desde 2013, com layout moderno e maior variedade de produtos, conseguindo registrar crescimento 
bem acima da média entre todos os segmentos varejistas.

No caso dos supermercados, Pernambuco acompanha a tendência nacional, com crescimento do número 
de pequenos supermercados, estrategicamente instalados em bairros com potencial de consumo e com 
consumidores que demandam agilidade e proximidade. Os estabelecimentos que comercializam itens 
básicos de consumo para o lar, como alimentos, bebidas e material de limpeza e que operam sob a 
forma de ‘atacarejo’ também vêm se sobressaindo. Nesse comércio, os consumidores são atraídos por 
preços mais baixos, tentando economizar e reduzir os impactos da inflação sobre o orçamento familiar.

No comércio de combustível, os empresários declaram que estabelecimentos ligados a 
outras redes de venda e distribuição, têm conquistado o espaço de mercado perdido pela 
Petrobrás e a rede de Postos BR. Segundo os empresários, os escândalos da operação Lava 
Jato afetaram a estatal frente aos clientes e fornecedores, influenciando positivamente as 
demais empresas do segmento.

4. PROPOSTAS DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Visando contribuir para o desempenho empresarial, os empresários pernambucanos dos 
diversos setores da economia (agronegócios, indústrias, comércio e serviços), lideranças 
sindicais patronais e representantes da administração pública nas esferas estadual e 
municipal, filiadas ao LIDE Pernambuco, apresentaram indicações de iniciativas e ações que 
beneficiem a economia em geral, e os segmentos em que realizam negócios, consideradas 
as esferas de operação dos próprios agentes e das entidades representativas, além dos 
governos. Eles ressaltaram que é essencial superar a crise moral que afeta o País e para isso 
confiam no funcionamento das instituições.

No Gráfico 2, observa-se que a maior proporção dos participantes dos grupos focais considera que as 
iniciativas por eles sugeridas direciona-se ao Poder Público Federal (43,3%), vindo em seguida ações 
que caberiam ao Governo Estadual.  (25,6%). As iniciativas cuja execução destina-se aos empresários 
representam 21,7%, enquanto as direcionadas ao Poder Público Municipal equivalem a 9,4%.
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As iniciativas propostas ressaltam o que deveria ser feito para que o país e, 
especialmente, Pernambuco possa minorar os impactos e sair o mais rápido possível 
da crise. Ou seja, que sugestões de iniciativas e/ou ações os atores encaminhariam, e 
para quem, no sentido de minimizar os efeitos de adversidades e/ou potencializar as 
oportunidades surgidas no ambiente de negócios. 

As proposições elencadas a seguir dizem respeito a iniciativas/ações endereçadas aos 
próprios empresários e suas entidades representativas e aos três níveis de governo.

4.1. Iniciativas para os 
empresários e entidades 
Dentre as iniciativas a serem tomadas pelos próprios empresários e suas entidades representativas 
ressaltam as que dizem respeito à inovação e empreendedorismo e a manutenção dos 
investimentos. Mesmo em época de crise, essas ações foram sugeridas, com maior frequência, 
pelos representantes dos segmentos de geração e comercialização de energia e gás, construção 
civil e indústria de transformação, sendo também propostas, porém com menor número de 
indicações pelos empresários do comércio atacadista e varejista, de comunicações e de serviços 
educacionais. 

Nesse sentido os agentes econômicos consultados consideram a importância de se 
realizar novos investimentos e novas formas de negócios, a exemplo de Parcerias 
Público Privadas (PPP’s), principalmente no que se refere a energias alternativas e 
outros empreendimentos de infraestrutura. No caso das empresas de construção civil, 
recomenda-se investir em processos inovadores, como a Light Steel Framing, sistema sustentável 
de alta tecnologia que evita desperdício de energia e materiais, utilizando matéria prima reciclável, 
tornando as construções mais eficientes, resistentes, rápidas e seguras.

Ainda nessa direção foi sugerido que as empresas focassem mais o mercado interno, ficando 
atentas a novas oportunidades de negócios, investindo sobretudo em soluções inovadoras que 
lhes permitam ser mais competitivas.

Outra proposta sugerida em proporção representativa leva em consideração iniciativas que 
tenham por objetivo fortalecer o associativismo, sendo os segmentos mais propositivos nesse 
sentido os da geração de energia, logística e construção civil. 

A esse respeito a ação predominante passa pelo fortalecimento das entidades de classe, com 
atuação mais propositiva de modo a promover uma melhor interlocução com os governos, 
consolidando instrumentos para que essa interação ocorra. Para tal, é necessário que os 
empresários tenham maior interesse pelas questões públicas e busquem, através de suas 
instituições de classe, ter canais de diálogo e participação abertos junto aos governos de forma a 
contribuir para as reformas e iniciativas de política que se façam necessárias e para a modelagem 
dos negócios e na corresponsabilidade em assumir os riscos deles decorrentes. Essa tem sido a 
prioridade de ação do LIDE em Pernambuco.

A terceira linha de proposições diz respeito a processos internos às empresas com o objetivo 
de alcançar metas gerenciais que lhes permitam ser mais produtivas e lucrativas levando-as a um 
maior nível de competitividade. Iniciativas nesse sentido foram sugeridas por parcela significativa 
dos empresários consultados, principalmente dos segmentos de TI, serviços prestados às 
empresas e construção civil. Assim, objetivando a melhoria de processos sugere-se com maior 
ênfase a redução de custos, de forma inteligente, visando o aumento da produtividade. 

Tais iniciativas envolvem a busca contínua de inovação, o que passa pela incorporação de sistemas 
tecnológicos de informação nas empresas (TI), pelo investimento em pesquisas (P&D) visando 
a melhoria dos processos, produtos e serviços oferecidos. Ademais, além de investimentos em 
equipamentos e instalações, essa iniciativa exige   alocação de recursos em capital humano, não 
só para a mão de obra das empresas, mas, fundamentalmente para o corpo de gestores (diretores 
e gerentes). A participação em atividades pedagógicas de Gestão de Negócios permitirá as 
pessoas atualizarem conhecimentos estratégicos o que contribuirá para a eficiência de processos 
decisórios, melhorando o desempenho da gestão nas áreas financeira e contábil.
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Por fim, um conjunto de iniciativas propostas relaciona-se às estratégias de produção, envolvendo o 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao processo de produção, distribuição, comercialização, etc. 
Nesse sentido ações atomizadas foram sugeridas pelos empresários dos diversos segmentos consultados. 
Uma delas refere-se a necessidade sistemática de se obter informações concernentes ao âmbito de 
desenvolvimento dos negócios das empresas. Outra, registrada por agentes da indústria de transformação, 
destaca a importância da criação de selos de qualidade e da implantação de programas de produtividade e 
qualidade. 

Algumas proposições remetem a investimentos na identificação de novas oportunidades visando acrescentar 
ganhos de mercado às empresas: na produção de energia solar; aproveitar a tradição pernambucana no 
segmento metalmecânico para buscar outros mercados; investir em produtos que barateiem o custo para o 
consumidor visando fidelizar a clientela (segmentos de comunicação e serviços às empresas); disponibilizar 
recursos para P&D com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos e serviços; desenvolver estratégias 
de marketing; e investir no modelo de negócio inovador das startups.

4.2. Iniciativas para os Poderes Públicos 
O bloco de iniciativas a seguir relacionadas correspondem a pleitos dos empresários pernambucanos e de 
suas entidades representativas direcionados ao poder público das três esferas governamentais, constituindo 
uma agenda propositiva que visa minimizar os efeitos da crise sobre o país e o estado.

4.2.1. Poder Público Federal
A grande convergência referente às iniciativas destinadas especificamente ao âmbito do Governo Federal 
remete à instituição de uma agenda de reformas. Como primeiro item na pauta das reformas sugeridas 
pelos empresários, por representantes das suas entidades de classe e pelos agentes do conjunto da 
economia (dos poderes públicos estadual e municipais) pontua a proposta da reforma tributária. A elevada 
carga tributária imposta a todos os brasileiros é uma realidade que precisa ser mudada, sendo um dos 
principais motivos de insatisfações populares e dos segmentos produtivos. É necessária uma mudança na 
atual estrutura de impostos, taxas e contribuições que afetam não só a vida do cidadão comum, como a dos 
empresários. Tal reforma deve ter como fundamentos básicos a simplificação e eliminação dos tributos e ser 
peça fundamental para exterminar a prática da ‘guerra fiscal’ que provoca distorções na sistemática do ICMS 
entre os estados.

Na linha de proposição por reformas, a segunda relaciona-se às reformas trabalhista e sindical, onde se 
destaca a necessidade de se fortalecerem direitos coletivos, estimular a competição entre os sindicatos e a 
aprovação do projeto de terceirizações. Para se tornar eficaz, essa reforma precisa ser efetuada no âmbito 
do Direito e do Processo. A terceira se refere à reforma previdenciária, envolvendo reformulação dos 
sistemas previdenciários, alterando as regras anteriormente estabelecidas quanto a idade mínima e tempo 
de contribuição, entre outras, para o Regime Geral de Previdência Social voltada para os celetistas e para o 
Regime Próprio de Previdência Social (ou Regime Jurídico Único do Serviço Público) destinado aos servidores 
públicos. Por fim, sugere-se a reforma política, que devido à crise atual passou a ser unanimidade em todas 
as esferas da sociedade civil, sendo uma das principais iniciativas de reformas sugeridas pelos empresários 
pernambucanos.

Outras iniciativas atribuídas ao Governo Federal dizem respeito à tributação e incentivos fiscais. Por um 
lado, tem-se a elevada carga tributária elevando os custos para as empresas e impactando negativamente 
as condições de competitividade. Com esse intuito foram sugeridas ações de criação de mecanismos de 
tratamento diferenciado de tributos e impostos, especialmente para o setor de saneamento. Por outro lado, 
foi mencionada a necessidade de facilitar o acesso ao crédito para financiar o investimento privado e a 
criação de fundos setoriais, além da modificação das regras do FNDR com maior foco nas economias mistas, 
inibindo assim ações que contribuam para o agravamento do quadro fiscal, como as desonerações e isenções 
tributárias.

Uma das recomendações convergentes dos empresários sugere que o Governo Federal (bem como o estadual 
e os municipais) direcione ações no sentido de reduzir o tamanho do Estado. É fundamental que seja 
repensado o papel do poder público nas três esferas governamentais, geralmente pautado por grande 
ineficiência, através de um enxugamento da máquina pública em todos os níveis. Paralelamente a essa 
iniciativa, visando a aumentar a eficiência de gestão, foi sugerida ação visando melhorar a profissionalização 
dos setores, o que passa por uma maior qualificação da equipe interna dos órgãos públicos. O estado tem 
que ser eficiente e eficaz na provisão de bens e serviços públicos de qualidade.
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Alinhado com o panorama recente da economia brasileira destacam-se ações referentes a 
desburocratização da gestão pública visando eliminar as contingências que trazem insegurança 
ao ambiente de negócios. Esse aspecto é um dos maiores entraves à eficácia das políticas 
governamentais voltadas à redução do custo empresarial. O Brasil é um dos países onde é mais 
perceptível as dificuldades para se realizar negócios. O custo da burocracia afeta tanto o ambiente 
empresarial quanto a população de modo geral. A estrutura ineficiente, inoperante e morosa na 
solução de questões da gestão pública, aliada aos excessos burocráticos, dificultam a realização de 
serviços. Abertura ou constituição de uma empresa, encerramento de empresa, compra e venda de 
imóvel, inventário, solicitação de aposentadoria ou pensão, emissão de passaporte, licenças para 
construção ou reforma de imóvel entre outros, são exemplos do ônus que as pessoas e as empresas 
pagam pela ineficácia da burocracia, razão pela qual a desburocratização deve ser encarada como 
uma ação política imediata de cidadania. 

No que diz respeito a aspectos macroeconômicos foi apontada a sugestão de que o Governo Federal 
deve priorizar ações de política fiscal e monetária. Com relação a política fiscal o objetivo é 
reequilibrar as contas públicas de forma a assegurar que, no médio prazo, a razão estoque da dívida/
PIB venha a se estabilizar e, posteriormente, cair. A política monetária deve atuar em duas vertentes: 
a primeira e mais recorrente diz respeito à redução das taxas de juros, que trava o consumo, dificulta 
investimentos e aumenta as dívidas pública e privada; e a segunda refere-se à flexibilização no 
crédito, inclusive através de estímulos a uma maior atuação de bancos privados, o que favorecerá 
tanto o consumidor quanto as empresas, estimulando a retomada do consumo e dos investimentos.

Por sua vez, foi apontado com bastante ênfase pelos agentes empresariais pernambucanos o tema 
das privatizações, que com a crise, volta à pauta das discussões em todo o país, principalmente no 
âmbito empresarial. A alegação desses atores é de que as privatizações realizadas geraram ganhos 
de eficiência, de qualidade de serviços e de número de empregos em diversos setores e empresas, 
além de terem papel fundamental na redução da dívida pública e na diminuição da possibilidade de 
aparelhamento político-partidário e corrupção.

Nesse sentido, os empresários ressaltam a necessidade imediata de se pensar em modelos de 
privatizações e de concessões.  Foram mencionados portos, aeroportos, rodovias e ferrovias como 
oportunidades de investimentos do setor privado em parceria ou não com o setor público, a criação 
de um Fundo Garantidor para projetos de parceria com o setor privado (PPPs, Locação de Ativos, SPEs 
etc.) visando estimular investimentos.

Uma iniciativa direcionada como pleito ao Governo Federal diz respeito ao marco regulatório, 
mencionada com maior ênfase pelos empresários dos segmentos de serviços de utilidade pública 
a exemplo de energia, saneamento e também os de educação superior e comunicação. No geral, 
são ações de reavaliação (mais no setor elétrico) ou atualização (em maior escala no setor de 
comunicações/telefonia) do conjunto de normas, leis e diretrizes que regulamentam o funcionamento 
dos serviços dessa natureza, prestados pelos agentes privados, muitos dos quais estão obsoletos. 
Entre as iniciativas sugeridas ressaltam o fortalecimento das agências reguladoras, atuando com 
maior autonomia e com transparência. Nesse sentido se faz necessária uma maior interação com os 
setores regulados de modo a se garantir uma clara definição de papéis entre os agentes envolvidos. 
Pontualmente foram sugeridos revisar a lei dos portos, melhorar o marco regulatório do ensino 
superior (destravar a regulamentação dos cursos) e atualizar a legislação do setor de comunicações/
telefonia que está obsoleta.

Também desponta como importante para os empresários ações voltadas para priorizar a 
infraestrutura, cabendo ao Poder Público Federal iniciativas nesse sentido. O Brasil apresenta 
diversas lacunas estruturais em setores estratégicos, como o energético, rodoviário, ferroviário, 
portos e de saneamento básico. No momento de turbulência econômica em que o país se encontra, 
investimentos dessa natureza ensejam uma grande oportunidade para sair da crise, contribuindo para 
suprir essas lacunas, além de gerar empregos. Mas é preciso se criar um ambiente favorável para 
a iniciativa privada investir em infraestrutura, o que passa pela instituição de um marco regulatório 
claro, conforme mencionado anteriormente. 

Parcela representativa dos agentes consultados destacaram como ação imediata a conclusão das obras 
da Ferrovia Nova Transnordestina, da Transposição de Águas do Rio São Francisco, e o início do Arco 
Metropolitano, projetos de fundamental importância para o desenvolvimento econômico do estado. 
Naturalmente desponta como necessária a infraestrutura viária, um notável gargalo a onerar e limitar 
a circulação de pessoas e de cargas no estado, com óbvios prejuízos à atividade empresarial. Nesse 
sentido, sugere-se que investimentos para a manutenção da BR-101 e da BR-232 sejam assegurados 
por meio de concessões bem como para continuação da duplicação da BR-232 e a construção do Arco 
Metropolitano.
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Na linha de investimentos foi destacada a necessidade de o Governo Federal centrar esforços na execução 
de investimentos setoriais. Entre as iniciativas mencionadas destacam-se as relacionadas ao segmento 
energético: estender as políticas de desenvolvimento das fontes eólica e solar para as demais formas de 
geração (PCH e Biomassa, por exemplo); acelerar a construção de médias e grandes hidrelétricas e projetos 
de energia renováveis; agilizar a implantação do projeto de portabilidade para distribuição da energia elétrica 
(mercado livre). Ainda no campo energético, foi mencionada a necessidade de investir em larga escala no 
segmento de petróleo e gás, o qual teria rebatimento sobre as unidades produtivas recém-instaladas em 
Suape. Como forma de reanimar o setor de construção, ressaltou-se a instituição de um programa estadual 
de habitação contínuo. Ademais, como forma de modernizar e expandir a indústria local, foi mencionada 
a necessidade de liberar a lei das ZPEs, diminuindo os impostos para compra de equipamentos e deixando 
o setor automobilístico mais livre, liberando a importação de automóveis para que os preços possam cair.

Algumas propostas de iniciativas direcionadas ao Governo Federal referem-se basicamente ao comércio 
exterior, salientando-se entre elas a implantação de uma política de expansão e desburocratização para 
os setores de exportação, a ampliação de acordos bilaterais, a redução do protecionismo e a instituição de 
mecanismos de incentivos à exportação.

As mudanças produtivas e na distribuição regional do trabalho observadas nos últimos 20 anos geraram 
distorções entre os estados fazendo com que reemergisse a questão regional. Os empresários consultados, 
visando desenhar uma estratégia de forma a potencializar o desenvolvimento do país de forma menos 
conflituosa em termos federativos e também menos desigual, sugeriram ações de desenvolvimento 
regional. Assim, as proposições direcionam-se para o fortalecimento de uma política nacional que 
promova a descentralização das atividades produtivas, pondo um fim à ‘guerra fiscal’ entre os Estados. 
Especificamente no que diz respeito ao segmento de comunicação, a sugestão é de regionalizar as contas 
federais de publicidade e propaganda.

Levando-se em consideração dificuldades identificadas pelas empresas nas suas relações com o setor público, 
principalmente no que se refere a políticas regulatórias, onde geralmente ocorrem relações conflituosas, os 
empresários e suas entidades representativas sugeriram ações de parcerias/diálogo como meio para se 
criar um ambiente favorável ao resgate da confiança. Dessa forma ressaltam iniciativas como a criação de 
câmaras e a realização de fóruns para promover a discussão de temas e contribuir na formulação de diretrizes, 
executar ações visando restaurar a confiança do empresariado, intensificar iniciativas de integração com os 
empresários visando melhorar o ambiente político e aumentar os acordos com agências multilaterais como 
Banco Mundial (Bird), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), GTZ etc.

4.2.2. Poder Público Estadual
Os pleitos a seguir direcionam-se ao Governo do Estado. A proposição mais recorrente focaliza aspectos 
tributários e de incentivos fiscais, majoritariamente relacionados a desoneração de tributos e a 
manutenção ou criação de incentivos fiscais.  No primeiro caso, a convergência das iniciativas recai sobre 
a redução da carga tributária e no segundo refere-se à manutenção e  criação  de incentivos: para o 
desenvolvimento de outras fontes de energia alternativa (renovável), como já acontece na geração de 
energia solar e eólica; Centrais de Distribuição (CD); pesquisa e inovação; e para o segmento de materiais 
de construção, uma vez que Pernambuco é o único estado nordestino que não concede  incentivos para esse 
último segmento de forma a equalizar as condições de competitividade com estados vizinhos.

No sentido contrário a essa iniciativa foi apontado com um volume expressivo de indicações o apoio   do 
Governo Estadual a uma reforma tributária, inclusive revendo a mudança realizada na sistemática da 
substituição tributária que inviabilizou alguns segmentos produtivos no estado. Sugeriu-se modificações no 
sistema tributário estadual para aumentar a competitividade das empresas.  

Outra ação recorrente diz respeito à redução do tamanho do estado para torná-lo sustentável. 
Recomendação semelhante foi destinada ao Governo Federal como mencionado na seção anterior. A 
sustentabilidade da despesa pública passa pela eficiência e a qualidade dos serviços públicos, dois dos 
mais importantes desafios da administração pública em todos os níveis. Desse modo, a melhoria da relação 
custo/benefício do conjunto de ações que compõem a função administrativa requer contenção de gastos em 
áreas que podem e devem ser repassadas ao mercado. Daí a proposição de grande parte dos empresários 
e suas entidades representativas e dos agentes públicos consultados, de o Governo do Estado assumir essa 
iniciativa. A ideia é de o estado se responsabilizar mais por segmentos estratégicos de cunho social (como 
saúde e educação) repassando a gestão de recursos econômicos (em áreas como gás, por exemplo) para a 
iniciativa privada, o que poderia ser feito através de privatizações, parcerias público privadas (PPP’s) e/ou 
concessões. 
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Para aumentar a eficiência de gestão, caberia ao Poder Público Estadual atuar na capacitação e 
qualificação dos seus servidores e na profissionalização dos setores. Entre estes foi mencionado 
a administração dos portos, cujo custo de manutenção é elevado e os preços cobrados pelos serviços 
elevados, inviabilizando muitas operações. 

De certa forma relacionada com as duas iniciativas anteriores ressalta a de desburocratização/melhoria 
da gestão pública pernambucana também já mencionada na seção anterior com relação ao Governo 
Federal, pautada pela incapacidade de funcionar normalmente devido à burocracia excessiva, que tem 
causado transtornos à atividade empresarial. Nesse sentido foram sugeridas ações visando facilitar a 
liberação de licenças ambientais através da diminuição das exigências burocráticas que na maioria das 
vezes carecem de clareza; destravar licenciamentos; eliminar as contingências que trazem insegurança 
aos setores da economia; e acabar com barreiras fiscais (posto fiscais fronteiriços), que deveriam ser 
eletrônicos para dar mais agilidade ao fluxo de mercadorias e de coleta de impostos.

Em relação a iniciativas direcionadas para a infraestrutura os pleitos prioritários destinados ao Governo 
Estadual destacam a continuidade de investimentos  para esse fim, entre os quais pontuam o início  do 
projeto do Arco Metropolitano de responsabilidade do Governo Federal, mas para cuja viabilização a pressão 
política do governo estadual é relevante, investir na infraestrutura hídrica para assegurar o abastecimento 
de água no interior do Estado, na melhoria da infraestrutura rodoviária, de transporte e mobilidade. Outra 
ação sugere a criação de uma modelagem para captar recursos privados para a infraestrutura.

No que diz respeito a investimentos setoriais no âmbito da competência do Governo Estadual, foram 
apontadas iniciativas para estimular o potencial energético do estado, incentivando projetos de novas 
fontes alternativas de energia pouco exploradas em Pernambuco; incentivar setores empregadores de mão 
de obra (como o sucroalcooleiro); estimular as exportações; e oferecer condições para o aparelhamento do 
parque industrial do estado de modo a que ele tenha maiores condições de competitividade.

Sobre o tema das privatizações ressalta entre as sugestões a do poder público estadual reduzir, inicialmente 
enquanto durar a crise fiscal do estado e de forma mas permanente mais adiante, os investimentos 
em infraestrutura com recursos públicos, partindo para gerar investimentos nesse sentido através de 
privatizações, concessões e PPP’s. Para que isso ocorra faz-se necessário buscar e estimular parcerias   
dessa natureza. Uma ação sugerida refere-se à concessão da BR-232. No que tange ao setor de energia, 
a proposição de se reduzir o custo com energia elétrica na migração dos prédios públicos ao mercado livre 
de energia, aproveitando os atuais preços baixos.

Ainda sobre parcerias foi destacado pelos empresários e entidades que os representam a abertura de 
um canal de diálogo de modo a que o poder público passe a ter uma maior interlocução com a iniciativa 
privada, tanto para discutir ideias referentes a parcerias quanto para estimular um melhor nível de confiança 
e credibilidade. O Governo do Estado precisa ser mais propositivo e ser mais acessível ao setor privado e um 
dos caminhos para isso é a criação de câmaras e/ou comitês para promover a discussão de temas e ajudar 
na formulação de diretrizes. Nesse contexto, é importante ressaltar que o LIDE Pernambuco, LIDE 
Mulher e LIDE Futuro vem atuando fortemente e com excelentes e reconhecidos resultados, 
como canal estruturado de interlocução. É também importante intensificar os acordos com entidades 
internacionais de financiamento como Banco Mundial, Bird, GTZ etc.

Também foi mencionada por parcela significativa dos empresários a necessidade de implantação de medidas 
que consolidem sistemáticas de compras governamentais, priorizando-se produtos comercializados por 
estabelecimentos situados em Pernambuco. 

Algumas poucas lideranças apontam para falta de empreendedorismo na economia e na política para atrair 
novos investimentos para Pernambuco nesse e em outros setores da economia. Assim, o clima político 
e econômico projetado para o futuro imediato não seria promissor porque as dificuldades para atrair 
investidores são substantivas. Consideram mais grave do que a crise, a deterioração em anos recentes das 
possibilidades de inovação e de criação na economia do estado. 

4.2.3. Poder Público Municipal
Relativo as sugestões de propostas dirigidas ao governo municipal, a maior parcela relacionada à 
desburocratização e melhoria da gestão pública, ressaltando a criação de mecanismos que agilizem as 
aprovações de ações para aumentar a eficiência das gestões municipais, cujas estruturas são frágeis, com 
cadastros desatualizados e melhorar a profissionalização dos setores de prestação de serviços, qualificando 
melhor o quadro de colaboradores. 
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Ainda nesse sentido destacam-se ações voltadas para promover mudança compacta no formato de 
aprovação e licenciamento de novos projetos imobiliários.

No que respeita a reivindicações associadas diretamente ao poder público municipal mencionam-
se pleitos vinculados a marcos regulatórios, dentre os quais ressaltam a revisão da legislação dos 
municípios, objetivando dar mais clareza às leis municipais e nesse sentido, especificamente quanto 
a construção civil, sistematizar e unificar as legislações que regem esse setor, bem como investir na 
modernização da legislação relacionados à projetos urbanísticos.

Outro indicativo de ações que caberiam aos governos municipais refere-se a questões tributárias, 
com foco especificamente sobre incentivos fiscais. Dessa forma, relacionam-se: criação de formas de 
desoneração tributária; desburocratização do incentivo fiscal municipal; redução do ISS (de 5% para 
3%); ampliação do conceito de economia criativa; e, inerente a construção civil, a criação de leis que 
incentivem o setor (a exemplo da lei de compensação tributária) e a desburocratização do incentivo 
fiscal municipal para o setor.

Numa tentativa de reduzir substancialmente os problemas relacionados à a mobilidade, que vem 
se  agravando  cada vez mais,  e tornou-se também em  questão ambiental, por conta da poluição, 
foram sugeridas ações a serem realizadas pelas administrações municipais, a saber: estimular a 
implantação de mais transportes coletivos, com qualidade e eficiência; acelerar a implantação do 
projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe; criar corredores que integrem as diferentes modalidades 
de transporte; incentivar o uso de bicicletas através da ampliação de ciclovias; e aplicar a lei que 
obriga os proprietários dos imóveis a melhorar as calçadas visando proporcionar deslocamentos 
decentes e seguros aos transeuntes.

Por fim foram sugeridas iniciativas de cunho mais geral tais como: agilização de programas de 
privatizações, concessões e parcerias com o setor privado (PPPs); instituição de um canal de 
interlocução entre o poder público municipal e a iniciativa privada; intensificação de acordos e 
contratos com agências multilaterais que financiam infraestrutura econômica e social; doar terrenos 
ou diminuir custos para sua aquisição visando a instalação de ZPEs.

5. EPILOGO
Neste documento estão registradas as percepções dos empresários, gestores públicos do 
primeiro escalão, e líderes associativos filiados ao LIDE Pernambuco, quanto a extensão do 
impacto da atual crise econômica- a maior pelo menos desde 1930- sobre os seus negócios 
no território pernambucano. Estão também acolhidas neste documento as recomendações 
que os empresários fizeram para si mesmos e suas entidades de classe e para os três 
níveis de governo.

O país está virando uma página politicamente traumática da sua história. Um novo governo assume 
por meio de um mecanismo constitucionalmente legitimo, mas polêmico. A crise econômica ainda 
está longe de se afastar embora sinais tênues de recuperação e expectativas positivas de setores 
empresariais se façam presentes. 

Nessa transição para um novo momento econômico e político é importante que os empresários como 
de resto toda a população brasileira possa manifestar suas críticas e indicar rumos a serem seguidos. 
O exercício da cidadania também se dá pela veiculação de críticas, anseios e propostas por meio de 
canais e mecanismos legítimos de interação social e política. Este documento se propõe a ser canal 
dessa expressão da cidadania empresarial vez que é endereçado aos próprios empresários e aos 
principais tomadores de decisão que nos três níveis de governo cuidam do destino do país.

Entregue às lideranças empresariais e políticas espera-se que esse documento contribua para o 
encaminhamento de ações que possam retirar o país e o estado da situação de crise, encaminhando-
os para um ciclo ascendente de prosperidade econômica. Essa é a voz da cidadania empresarial 
que como parte da sociedade civil dá sua contribuição para que o país possa superar as restrições à 
retomada do desenvolvimento da economia e a prosperidade social.   
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