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A construção brasileira passa pelo primeiro semestre de 2015 como um dos setores mais 
afetados pela conjuntura econômica do país. O ajuste fiscal promovido pelo governo federal, 
ao invés de priorizar a redução de despesas – como seria o ideal – tem sido pautado por 
cortes em programas essenciais de investimentos e pelo aumento de impostos. Além disso, 
os atrasos nos pagamentos de obras públicas nos últimos meses têm trazido sérias 
consequências para a sustentabilidade financeira das empresas e para seus trabalhadores. 
 
O corte orçamentário anunciado em maio soma R$ 69,9 bilhões, afetando todas as frentes 
de atuação do governo. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa 
Minha Casa, Minha Vida (MCMV), ambos responsáveis pelo bom desempenho do setor nos 
últimos anos, sofreram cortes severos em seus orçamentos. O PAC teve redução de R$ 25,7 
bilhões no total, chegando a um saldo de R$ 40,5 bilhões. O MCMV, por sua vez, foi cortado 
em R$ 6,9 bilhões, chegando a um saldo de R$ 13 bilhões. 
 
Pela ótica ministerial, o ajuste também não traz boas perspectivas para a construção. A 
pasta mais afetada foi o Ministério das Cidades, com bloqueio de R$ 17,2 bilhões, 
representando 54,3% do orçamento proposto anteriormente. Já o Ministério dos 
Transportes teve o quarto maior ajuste (R$ 5,7 bilhões) – atrás de Saúde e Educação –, um 
corte de 36,1% do montante inicial da pasta. 
 
Tomado por incertezas que impedem um planejamento adequado, o setor privado tem 
trabalhado num cenário de estagnação dos investimentos e retração das atividades. Os 
pagamentos atrasados pelo governo, no entanto, são um dos principais responsáveis por 
esse cenário. 
 
Após o Tesouro Nacional adiar repasses aos bancos públicos no ano passado, visando 
melhorar o superávit primário e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo está 
realizando a mesma prática em relação ao pagamento de obras públicas. A prática, no 
entanto, prejudica seriamente a capacidade de pagamento das empresas, gerando um efeito 
dominó na cadeia produtiva. 
 
Os repasses do Programa Minha Casa, Minha Vida têm sido feitos com atrasos de 30 a 45 
dias. Já os pagamentos de obras de infraestrutura do PAC, por sua vez, chegam aos 90 dias 
de atraso. O prejuízo estimado até o momento é de pelo menos R$ 4,8 bilhões, sendo R$ 1,8 
bilhões em obras do PAC, R$ 1,8 bilhões em obras do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) e outros R$ 1,2 bilhões em moradias do MCMV. 
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Com isso, houve uma redução drástica no ritmo de obras em todo o país. As atividades do 
PAC diminuíram para um ritmo 20% menor que o usual, e o setor de construção pesada 
estima que 60% a 65% das empresas envolvidas nas obras já demitiram funcionários. 
 
Segundo os dados do Caged/MTE, entre maio de 2014 e abril de 2015, a construção civil 
registrou a perda de 275 mil postos de trabalho. É o segundo pior resultado dentre os 
setores econômicos no período, atrás apenas da indústria da transformação – com saldo 
negativo de 308 mil vagas nesse intervalo. 
 
Diante desse panorama, construtoras estão desistindo de contratos, paralisando obras em 
todo o país e diminuindo seus quadros, devido à falta de um cronograma de desembolsos 
que permita um planejamento financeiro mínimo de suas atividades. 
 
A reversão dessa situação é essencial para que a construção brasileira volte a crescer com o 
mesmo vigor de anos anteriores. Para isso, é urgente o acerto dos pagamentos atrasados e a 
criação de um novo ciclo de obras no país, a partir de um aumento significativo nos 
investimentos destinados à infraestrutura econômica e desenvolvimento urbano nos 
próximos anos. 
 
Para que o Brasil conte com uma infraestrutura que forneça padrões competitivos e de 
qualidade de vida comparáveis aos níveis internacionais, o Departamento da Indústria da 
Construção (Deconcic) da Fiesp estima a necessidade de R$ 558,8 bilhões anuais investidos 
em desenvolvimento urbano e infraestrutura econômica até 2022, como detalhado a seguir: 
 

 
       Fonte: 11º ConstruBusiness (2015) 

 
O aumento no volume de investimentos, somado à união de esforços em torno de uma 
agenda para aumentar a competitividade das empresas, garantirá sustentação ao novo ciclo 
de investimentos do país.  
 
As contribuições do Deconcic nesse sentido podem ser acompanhadas através do Programa 
Compete Brasil da Fiesp, um conjunto de mais de 30 ações para eliminar os entraves que 
comprometem o investimento em obras, organizado em quatro eixos: gestão, tributação, 
financiamento e cadeia produtiva. 
 
 
 

Total: R$ 4,5 trilhões =   R$ 558,8 bilhões/ano

Desenvolvimento urbano:

Imobiliário:

Saneamento:

Mobilidade urbana:

Total por ano: R$ 335,9 bilhões

305,5

18,1

12,3

Desenvolvimento da infraestrutura econômica:

Transporte:

Energia:

Telecomunicações:

Total por ano: R$ 222,9 bilhões

45,5

144,6

32,7


