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RESUMO EXECUTIVO

Ainda sob os efeitos da recessão, o ano de  
2016 se encerra com os desdobramentos da 
crise e seus efeitos na estrutura industrial do 
Estado. De uma lado,  a  reduzida expectativa  
do empresário permitiu uma paralisia nos 
investimentos locais, levando, inclusive ao 
fechamento de algumas unidades fabris. Na 
seqüência, o menor volume de consumo atingiu 
a segunda consequência desse efeito que foi a 
retração do comércio de bens e serviços, tendo 
em vista a configuração da industria alagoana em 
manufatura de bens de consumo não-duráveis. 

Com  o recuo nas vendas iniciadas no último 
trimestre do ano de 2014, as indústrias passaram 
a produzir menos, e se condicionaram a um novo 
patamar de produção, com menor utlização dos 
fatores, como matérias-primas e trabalho. Como 
tal, a persistência da crise econômica em 2016 
atingiu a maior parte das variáveis pesquisadas 
na indústria alagoana. Com tal, o mercado de 
trabalho, que não tinha apresentado em 2015 
forte retração, perdeu a dinâmica em 2016, e 
a taxa de desemprego iniciou uma trajetória 
de aumento em várias categorias e faixas 
etárias. Segundo dados da PNAD,  o índice de 
desemprego em Alagoas ficou em 14,8% no 
último trimestre de 2016, sendo que o índice 
no mesmo período do ano anterior era de 12%. 
Mesmo que exista a previsão de um cenário menos 
desalentador em 2017, no primeiro semestre 
deve-se ter redução das horas trabalhadas em 
razaõ da entressafra açucareira, com pequenas 
quedas nos demais segmentos que poderão, 
de alguma forma, serem compensadas no 
segundo semestre, encerrando o ano estável. 

Considerando a baixa diversificação da 
estrutura industrial alagoana, a variabilidade do 
movimento dos indicadores, em alguns casos, foi 
bem difuso, e vai na mesma direção da incerteza 
no delineamento das expectativas econômicas 
brasileiras e no impacto das respostas de política 
monetária e fiscal. Ressalta-se que, um ponto 
muito importante para economia local seria 
a continuidade de investimentos em novas 
plantas em 2017, como exemplo as quatro 
novas indústrias que se instalaram no Estado 
em 2016, considerando as indústrias Lè Mix e 
Cimento Zumbi, e,  que ainda, conta com outras 
16 empresas já em fase de instalação no Estado, 
com terrenos adquiridos e em diferentes estágios 
de obras, que mimizariam a  passagem de um 
cenário de recessão para uma de depressão.

Nessa direção,  o setor industrial alagoano, em 
dezembro de 2016, apresentou um cenário de 
maior ritmo produtivo em alguns setores, mas que 
não se expressou em avanço da venda industrial na 
comparação com o mês imediatamente anterior. 
Todavia, a disseminação  do perfil  de resultados 
positivos, dos 15 segmentos industriais,  em que 
cerca de 5 apontaram crescimento na produção. 
Vale destacar que, mesmo com o comportamento 
de queda menos intensa observado nos últimos 
dois meses, o total da indústria recuperou 
apenas parte das perdas registradas ao longo 
dos últimos meses e apresenta no acumulado 
do ano um recuo de (-5,48%) quando incluso o 
setor Sucroenergético e (4,35%) quando excluso 
a indústria do açúcar,  interrompendo a trajetória 
descendente iniciada em março de 2015.

O resultado de dezembro veio abaixo da 
média dos anos anteriores da série histórica. 
Ainda assim, observando-se todos os meses, 
é um cenário melhor do que os resultados do 
início do ano quando os indicadores apresentam 
as maiores retrações do ano. De acordo com 
os dados da pesquisa, contribuições positivas 
relevantes no mês vieram de Minerais Não-
Metálicos (27,73%), Indústrias Diversas e 
Mobiliário (10,64%) e Indústria Mecânica (85,23%). 
Dentre os noves segmentos que reduziram 
a produção na passagem de novembro para 
dezembro, os indicadores negativos com maior 
peso foram Madeira (-8,52%), Química (-10,70%) 
e Material de Transporte (-37,92%). Dois desses 
segmentos já tinham recuado em novembro. 

No recorte setorial, de acordo com o boletim 
de dezembro do SIndaaçúcar/AL, a área plantada 
de cana em Alagoas, tendo em vista o período de 
recuo, ampliou-se no ciclo  16 /17 . Considerando 
o levantamento da Conab,  “o tamanho dos 
canaviais no Estado deverá passar dos atuais 
323,6 mil hectares, registrados na safra 15/16, 
para 340,5 mil hectares”. Ressalta-se que desde o 
ciclo 11/12, período em que o tamanho da área 
plantada de cana em Alagoas apresentou maior 
exapnsão chegando a 463,7 mil hectares, o setor 
apresentava uma redução gradativa a cada ciclo. 
Nessa direção, o estado de Alagoas contabiliza a 
perspectiva de crescimento de 26% na produção 
de açúcar no ciclo 2016/17. A desagregação da 
análise  por segmentos da indústria, apresenta 
um quadro distinto, vsito que diferentes fatores 
internos contribuíram para a redução do 
desempenho do setor industrial, principalmente 
o elevado acúmulo de estoques. A título de 
destaque, a indústria química, responsável por 

Vendas Industriais 
A variável apresenta queda em 
dezembro frente a novembro em 
decorrência do recuo em setores 
importantes como Quimica com 
(-10,7%) e Produtos Alimentares 
e Bebidas com (-7,25%).

Custo das Operações Indutriais    
Nível do COI é menor do que no 
mês anterior, sendo que a maior 
influência adveio da retração  
de (-8,04%) da produção da 
Indústria Química.

Pessoal Empregado
O emprego industrial também 
continuou em queda de (-1,47%) 
em dezembro de 2016, mas 
as expectativas melhoram em 
relação a queda menos intensa 
do emprego em 2017.

Remunerações Pagas
O rendimento médio e a 
massa salarial aumentaram 
em dezembro, mesmo 
considerando que a crise 
econômica atingiu fortemente 
o mercado de trabalho em 2016.

Horas Trabalhadas
Mesmo com a reação menos 
intensa de queda do emprego, 
as horas trabalhadas na 
produção continuam em queda 
e registrou retração de (-2,28%) 
na mesma base de comparação.

Utilização da
Capacidade Instalada
A indústria alagoana encerrou 
2016 com o menor nível de 
utilização da capacidade 
instalada desde o início da série 
dessazonalizada, em 2007. De 
acordo com os dados relativos 
a dezembro, a variável terminou 
o ano em 51%, excluído o setor 
Sucroenergético.

Indicadores de Desempenho
Publicado em  Março de 2017

Fatos Relevantes
Dezembro/2016 Indústria finaliza o ano com recuo de (-5,48%) na venda. 

Mesmo com queda, nos últimos sete trimestres, as 
expectativas de inflação controlada e a taxa de juros em queda 
melhoram as expectativas da indústria alagoana para 2017.
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34,92% de participação na indústria, encerra 
o ano de 2016 com alta de 1,7%. Deve-se 
destacar que no início da crise, o segmento 
químico ampliou a sua participação no 
mercado internacional  frente aos elevados 
níveis de instabilidade em curtos intervalos 
de tempo com retração da demanda da 
cadeia produtiva no mercado interno, como 
o complexo metal-mecânico e a construção 
civil. A verdade é que o ambiente de incertezas 
elevadas contribuiu para uma drástica redução 
dos níveis de confiança dos segmentos. 
Parte desse resultado deve-se aos bons 

preços do produto no cenário internacional. 
No tocante ao emprego industrial, o recuo 

de (-1,47%) frente a novembro é percebido 
também em outras bases de comparação  que 
destacam que Alagoas fechou mais de 11 mil 
vagas de empregos formais em 2016, sendo 
esse resultado maior que o de 2015, onde 
4 mil vagas foram extintas, considerando-
se, ainda, que o Estado foi o pior do Brasil 
em relação ao valor do salário médio de 
admissão. Segundo dados do CAGED/MT em 
dezembro, a base apresentou um recuo de  (- 
0,55%) em relação ao estoque de empregos 

formais, perfazendo um total de 5.441 
admissões  e 7.434 desligamentos. A variável 
venda industrial apresentou uma retração 
de (-5,74%) em dezembro frente ao mês de 
novembro. Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou uma retração de (-1,47%) quando 
comparado a novembro. A variável hora 
trabalhada registrou um recuo de (-2,28%), 
frente a novembro. O nível de utilização da 
capacidade instalada passou de 82% para 
83% em dezembro. A massa salarial industrial 
apresentou uma alta de (2,43%) no mês. Por 
fim, o COI recuou (-5,54%) frente a novembro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da Pesquisa de 
Desempenho do mês de dezembro 
apontam na venda industrial  uma queda 
de (-5,74%) frente ao mês de novembro, 
considerando a influência sazonal acucareira. 
Em relação ao mesmo mês do ano anterior, 
registrou-se retração de (-5,48%). Em 
doze meses a queda atingiu (-5,48%).

Entre os segmentos, frente ao mês 
anterior,  a indústria de Material de Transporte 
apresentou retração de (-37,92%) enquanto 
que a produção da Indústria Química teve 
variação negativa de (-10,70%)  e Produtos 
Alimentares e Bebidas uma variação 
negativa de (-7,25%) na mesma comparação. 

Em doze meses, o setor 
Sucroenergético  registrou retração de 
(-20,86%), Construção  Civil (-56,52%) e 
Indústrias Diversas e Mobiliário, de (-9,26%). 
Esses três setores repondem por mais de 
70% da composição da queda do acumulado 
de 2016. Por sua vez, os segmentos que 
apresentaram as maiores altas no período 
do ano foram: Vestuários e Calcados (43,65%) 
e Indústria Mecânica (43,98%) seguidos 
por Material de Transporte (69,34%). 

Considerando, ainda, os dados 
disponibilizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o 
açúcar de cana bruto (VHP) foi o principal 
item comercializado representando em 
2016, 87,44% das exportações. Essa diferença 
no ano reflete a condição de que mesmo 
com a desvalorização cambial, o aumento 
do preço internacional do açúcar e da 
área  da produção foram determinantes na 
composição do mix de produtos dessa 
indústria.  Segundo os dados, as exportações 
do Estado somaram em dezembro um 
valor de US$ 76 milhões, representando 
um aumento de (1,6%) em comparação 
com igual período de 2015 e recuou 
(-3,03%) em relação ao acumulado de 2015.

Faturamento  anual da indústria cai (-5,48%) em 2016, apresentando 
no mês queda de (-5,74%). Foi o segundo ano consecutivo de 
redução em  todas as bases de comparação. 

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da Pesquisa de 
Desempenho  destacam que o 
emprego industrial recuou (-1,47%) 
em dezembro, na comparação com o 
mês anterior.  Ademais, o período de 
safra açucareira  minimizou os ajustes 
no nível emprego em muitos setores 
atrelados a dinâmica sucroenergética. 
Enfatiza-se que este resultado, 
semelhante ao já registrado nos 
últimos três meses, pode corresponder 
à combinação de aspectos sazonais 
de redução do ritmo das atividades 
econômicas dependentes da 
manutenção do setor sucroenergético, 
aliadas às expectativas do 
empresariado diante da frágil 
recuperação do mercado de consumo. 

A indústria alagoana se 
comportou diferentemente da 
indústria brasileira que depois de 
23 meses consecutivos de queda, o 
emprego cresceu 0,2% em dezembro 
frente a novembro na série com ajuste 
sazonal. No entanto, o resultado 
positivo do acumulado do ano em 
alguns setores confirma  os sinais de 
que  economia começa a dar sinais de 
recuperação do emprego em Alagoas.
Outra base de comparação, CAGED/
MT, aponta que  em 2016, Alagoas 
contabilizou 115.396 admissões e 
127.161 demissões, com saldo negativo 
de (-11.765) empregos formais, 
significando uma retração de (-3,16%) 
em relação volume do ano anterior. 
Entre os setores com forte impacto 
na composição do item, destacam-
se: construção civil responsável por 
13.884 admissões frente a 19.292 
desligamentos, ou seja, retração de 
(-15,30%) na comparação com 2015. 
Além da indústria de transformação 
que aponta 34.735 admissões frente 
a 37.807 desligamentos, ou seja, 
retração de (-3,77%) em relação 2015. 

Mesmo com dados setoriais positivos, a variável em dezembro ainda apontou queda 
de (-1,47%) e alta  de (17,47%) no acumulado do emprego  do trabalhador da indústria.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da Pesquisa de 
Desempenho demonstram uma 
retração da quantidade de horas 
trabalhadas em dezembro, na 
comparação com novembro. Assim, 
a variável apresentou queda  de 
(-2,28% )no mês, contra novembro, 
influenciadas, principalmente, pelo 
recuo dos setores de commodities. 
É importante sublinhar o efeito 
sazonal, visto que o mês de 
dezembro é, normalmente, de 
maior aquecimento na indústria, 
e foi, também, o responsável 
pelo resultado do indicador. 

Destaca-se, ainda, que o maior 
número de dias em dezembro em 
relação a novembro não foi suficiente 
para condicionar um crescimento da 
variável. Por outro lado, ocorreu alta 
apenas em dois setores, Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha 
(3,46%) e Indústria Mecânica com 
(4,74%) em decorrência  de horas 
extras trabalhadas na produção 
e contratações temporárias de 
pessoal para manutenção  da 
indústria Sucroenergética.

Ainda, em termos setoriais, 
a redução do número de horas 
trabalhadas ocorreu em onze 
setores de atividade, repetindo o 
padrão observado em novembro, na 
mesma comparação. Em dezembro, 
as maiores influências negativas 
vieram dos seguintes setores: 
Química (-2,42%)  e Sucroenergético 
(-1,91%). Esse indicador registrou 
movimento de queda de (-1,13%) no 
acumulado do ano, mostrando perfil 
heterogêneo de queda que atingiu 
cinco dos  quinze setores pesquisados.

 A ociosidade confirma o desempenho negativo da variável horas 
trabalhadas que apresentou recuo de (-2,28%) no mês de dezembro 
e recuo de(-1,13%) no ano.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Historicamente,  a massa 
salarial real apresenta outro ritmo em 
relação à recuperação do mercado de 
consumo. Tal questão ocorre porque 
o mercado de trabalho reage devagar 
frente uma retomada, principalmente 
em razão das decisões de contratação 
e desligamentos, em geral, levarem 
mais tempo para serem tomadas.  

No entanto, a variável finaliza o 
último mês de dezembro com alta de 
2,43% frente a novembro e expansão 
de 28,87% frente ao acumulado do ano 
de 2016 em relação a igual período 
de 2015. Tal condição é derivada  da 
frágil base de comparação de 2015, 
resultado da combinação entre 
inflação elevada, demissões e queda 
no salário que intensificou de forma 
rápida o declínio da variável no início 
da crise, levando ao recuo de mais 
de 34% no acumulado de 2015. 

Mesmo com a diminuição da 
ocupação e emprego, o rendimento 
médio apresentou alta de 2,43% na 
comparação de dezembro frente a 
novembro, significando crescimento 
acima da inflação nos últimos seis 
meses. Sublinha-se que a maior retração 
na variável ocorreu no gênero têxtil 
com (-6,86%). O quadro negativo do 
mercado de trabalho, reforçado pelas 
variáveis  do cenário macroeconômico, 
principalmente da política monetária, 
do ajuste fiscal e da crise politica da 
Operação Lava-Jato, condicionou 
que o desemprego avancasse no ano  
e, mesmo com a renda contraída, 
não se verificou intensidade de 
queda na variável massa salarial.

O rendimento médio real teve variação positiva de (2,43%) no mês de 
dezembro e apresentou alta em outras bases de comparação.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável custos de operações  
industriais apresentou recuo de (-5,54%) no 
último mês de 2016, em relação a novembro. 
Deve-se considerar que essa é segunda retração 
considerando o inicio da crise na indústria 
alagoana a partir do último trimestre de 2014.

Deve-se enfatizar que a  variável 
custos industriais é contabilizada com base na 
estrutura de custos da indústria, considerando 
os custos de produção, de capital de giro e 
de custo tributário. De forma geral, a queda 
no período na contramão da série histórica 
é justificada pela queda dos custos de 
produção, custos com capital de giro e com 
bens intermediários importados. Destaca-
se, ainda, que  a variável custos tributários 
também registrou redução  de (-0,8%) no 
último semestre em relação ao primeiro 
semestre. Um dos fatores que justificaram a 
queda, principalmente no custo de capital de 
giro seria a valorização cambial. Isso porque 
parte da queda do dólar no primeiro semestre 
de 2016, embora tenha impactado na redução 
de custos, influenciou a venda  da indústria 
nos mercados interno e externo, bem como 
também influenciou o lucro das indústrias.

Os dados levantados pelo Núcleo de 
Pesquisa Industrial do IEL-AL destacam  que 
cinco, dos quinze segmentos apresentaram 
recuo nos custos em dezembro.  Cabe ressaltar 
que o motivo de tal retração também está 
associado, além da diminuição da demanda, 
a redução da utilização da capacidade 
instalada devido a entrega de encomendas 
até o mês de novembro.  Adicionalmente a 
esse fato, o recuo do COI no mês pode ser 
reflexo de cautela por parte dos industriais 
alagoanos, principalmente, na espera de 
uma definição mais clara do cenário de 
consumo  e politicas monetárias e creditícias.

O recuo da  variável em dezembro reflete, em boa medida, o efeito da 
queda da produção no Setor Químico.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A utilização da capacidade 
instalada, excluído o setor 
Sucroenergético da indústria de 
Alagoas, atingiu 51% em dezembro, 
ante 56% no mês anterior e 64% 
em dezembro do ano passado. 

Tal resultado reflete, 
principalmente, a menor utilização 
pelos seguintes setores: Produtos 
Alimentares e Bebidas, Editorial 
Gráfica e Sucorenergético 
Em termos explicativos, a 
diminuição da utilização da 
capacidade por esses setores 
estaria associado ao processo 
de acomodação de demanda 
doméstica para ajustar estoques 
a um cenário de menor demanda. 

Por sua vez, os dados revelaram 
que a utilização da capacidade 
instalada da Indústria Alagoana 
alcançou em 2016 uma redução em 
relação a 2015. Em 2016, as indústrias 
operaram, em média, com 68% de 
utilização da capacidade instalada 
(UCI), o que perfaz uma retração 
de 5 p.p., relativamente a 2015.

De acordo com os dados da CNI, 
o nível de utilização da capacidade 
instalada da indústria brasileira 
encerrou 2016 em 76%, o mais 
baixo já registrado desde 2003. De 
acordo com a análise do boletim 
de indicadores de desempenho, 
é indicativo de uma grande 
ociosidade no setor e limitador 
da retomada do investimento.

A pesquisa apontou que o nível de utilização da capacidade instalada 
da indústria voltou a cair em dezembro e fechou o ano em 51%, ex-
cluído o setor sucroenergético, o menor nível de toda a série histórica 
iniciada em 2007.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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