
1
w w w . f i e a . o r g . b r
Informativo da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas

RESUMO EXECUTIVO

Na análise dos indicadores do mês de 
fevereiro, percebe-se que a venda industrial, 
emprego, massa salarial, rendimento e utilização 
da capacidade instalada recuaram. Das variáveis 
que mostraram crescimento, apenas o custo 
cresceu pelo segundo mês consecutivo, 
acumulando crescimento de (14,87%) nos dois 
primeiros meses de 2017. No que tange as horas 
trabalhadas, o crescimento em fevereiro não foi 
suficiente para eliminar a queda do mês anterior.

No detalhamento setorial dos indicadores, 
é destaque o fato de que a indústria alagoana, 
retirando o ajuste do setor sucroenergético, 
apresenta um quadro menos intenso de queda 
neste início de ano. Pela análise dos dados 
isolados dos setores, a percepção é que a 
indústria parou de cair, mas, ainda, está bem 
distante do início de recuperação, mesmo 
considerando os desdobramento da política de 
juros e o declínio da inflação, impactadas pela 
mudança do cambio. De forma geral, a produção 
e venda de bens, seja de consumo como de 
capital apresentaram pífio desempenho no mês.

Por sua vez, ao se comparar os níveis de venda 
do ano passado, a expansão de 0,93% em janeiro, 
refutou uma trajetória de 12 meses de variações 
negativas, excluído o setor sucroenergético, 
e mesmo levando a melhoria da confiança no 
mês anterior, conduziu-se em nova retração em 
fevereiro, de (-8,31%). Deve-se adicionar que o mês 
foi marcado pelo efeito calendário à medida que 
janeiro de 2017 teve dois dias a mais que janeiro 
de 2016 e fevereiro de 2017 um dia a menos que 
fevereiro de 2016. Como tal, o mês de fevereiro de 
2017 foi impactado pela alta base de comparação 
de janeiro e pelo carnaval em atividade, como 
aponta o desempenho de somente de (-7,97%) 
quando comparado a fevereiro de 2016.

Todavia, há indícios de recuperação na base de 
comparação que compara os dados em relação a 
fevereiro de 2016. Tal condição pode ser aferida 
quando se analisam os estoques menos elevados, a 
estabilidade de queda da utilização da capacidade 
instalada, a confiança de empresários ou mesmo 
a inversão em equipamentos, bem como a 
importação de matérias-primas de setores como 
Produtos e Alimentares e Bebidas com aumento 
de 16,48% quando comparado a fevereiro de 2016, 
bem como o aumento de 52,15% em Minerais 
Não-Metálicos, considerando que ambos setores  
apresentaram semelhantes altas na comparação  

com o mês imediatamente anterior de 2017.

De forma geral, o quadro de desempenho 
nos dois primeiros meses de 2017 apresentou 
uma recuperação em alguns setores da indústria 
alagoana, principalmente em setores de 
máquinas industriais ou mesmo na Construção 
Civil que apresentou alta de 25,56% e Minerais 
Não-Metálicos com 30,25%, enquanto que 
setores mais dependentes da demanda do 
mercado doméstico, como Vestuários e Calcados 
com retração de (-36,81%) apresentam quedas 
semelhantes as apresentadas a partir de 2015. 
Com tal, a análise sugere que o ano de 2017 
não apresenta as mesmas debilidades de 2016, 
mas os resultados de alta dos setores não são 
robustos para se afirmar que ocorreu uma 
retomada do crescimento, configurando, ainda, 
um desempenho pífio da indústria alagoana.

Na análise do Setor Sucroenergético, o setor 
no mês registrou uma queda de (-17,66%), mas 
de acordo com o Sindaçucar-AL,mesmo que a 
quantidade de cana moída no ciclo 2016/2017 
tenha sido menor que a da safra 15/16, a 
produção de açúcar e de etanol registraram 
crescimento. Nessa safra foram produzidas 16 
milhões de toneladas de açúcar, enquanto no 
outro ciclo a produção foi menor em toneladas. 
Assim,o aumento alcançou 20%, considerando, 
ainda, que o etanol também registrou uma 
produção de 377.868 milhões de litros, ou 
seja, alta de 1,8% em comparação a safra 
passada quando a produção final foi de 370.927 
milhões de litros. Mesmo com a previsão de 
ausência absoluta do índice de pluviosidade, 
a safra termina maior que a estimativa inicial.

Enquanto na indústria química, o recuo 
de (-9,1%) frente a janeiro não repercutiu no 
acumulado do ano à medida que  o setor cresceu 
8,67% nos últimos doze meses, assemelhando 
ao cenário nacional em que as exportações 
de produtos químicos avançaram no primeiro 
bimestre e cresceram 14% na comparação 
anual, para US$ 2,1 bilhões, segundo dados 
preliminares da Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim). Importante destacar que a 
maior empresa da indústria em Alagoas, maior 
petroquímica das Américas, registrou expansão do 
EBITDA de R$ 3,6 bilhões no primeiro bimestre de 
2017, representando uma alta de 16% sobre igual 
período do ano passado, destacando um aumento 
da utilização da capacidade instalada que atingiu 

Vendas Industriais 
No mês, não se percebeu 
uma recuperação evidente no 
indicador à medida que a variável 
apresentou patamar muito baixo 
em alguns setores levando a um 
recuo de (-8,31%) frente a janeiro.

Custo das Operações Indutriais    
O COI da indústria aumentou 
pelaprimeira vez na comparação 
mensal, quando incluso os 
efeitos sazonais açucareiros. 
Com o crescimento de 8,64% 
em fevereiro, a variável acumula 
14,87% de variação em 2017.

Pessoal Empregado
O emprego industrial segue 
consolidando meses de queda. 
Após recuar (-1,47%) em 
dezembro e recuar (-5,66%) 
em janeiro, o emprego retraiu 
levemente (-0,95%) em fevereiro, 
considerando a série livre 
incluindo o setor Sucroenergético.

Remunerações Pagas
A massa salarial recuou (-4,63%) 
em fevereiro, incluso os efeitos 
sazonais. Trata-se da primeira 
queda mensal do indicador. 
Nesses doze meses, a massa 
salarial aumentou 24,05%.

Horas Trabalhadas
Incluso os efeitos da sazonalidade 
açucareira, as horas trabalhadas 
na produção aumentaram 1,46% 
em fevereiro. O total de horas 
trabalhadas no primeiro bimestre 
de 2017 é (-7,54%) inferior ao 
acumulado no primeiro bimestre 
de 2016.

Utilização da
Capacidade Instalada
A UCI demonstra sinais de retração 
em fevereiro com a utilização da 
capacidade abaixo de 70%.
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Fatos Relevantes
Fevereiro/2017 O cenário de inconstância dos indicadores no decorrer dos últimos 

meses, seguindo de avanços positivos, acomodações ou retrações 
aponta que não houve a retomada à medida que alguns indicadores 
avançaram na direção contrária, mesmo com anterior positividade.
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77% na produção de resinas termoplásticas 
quando os níveis de confiança melhoraram.

Por sua vez, mesmo que o setor 
Sucroenergético não tenha apresentado 
bom desempenho no mês de fevereiro, 
as exportações alagoanas, segundo os 
dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, apresentaram 
resultados animadores mesmo com ajustes 
no câmbio, visto que as vendas de produtos 
ligados aos derivados da cana de açúcar 
foram responsáveis por 83,7% da pauta das 
exportações no bimestre. Em fevereiro, a 
balança comercial apresentou um resultado 
de exportações de 77 milhões, representando 

uma alta no acumulado no mês de 
(33,89%).  No mês  houve o descolamento 
entre vendas domésticas aferidas pela 
pesquisa de desempenho e o volume de 
exportação, explicado essencialmente em 
razão de algumas das empresas do setor 
sucroenergético terem antecipado os 
embarques e não terem em processado o 
cômputo no período da coleta, visto que no 
bimestre as exportações apresentam uma 
alta de (52,99%) sobre igual período de 2016.

Em fevereiro de 2017, as vendas reais 
da indústria recuaram, em termos reais 
(-8,31%), sobre janeiro. O custo das operações 
industriais aumentou (8,64%) na mesma 

comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou queda de (-0,95%).  A 
variável hora trabalhada registrou alta de 
(1,46%) frente a janeiro. A alta nas horas não 
refletiu no avanço do nível de utilização da 
capacidade instalada. A indústria alagoana 
passou de 78% para 76%,incluso o setor 
Sucroenergético. A massa salarial industrial 
apresentou uma queda de( -4,63%) no mês 
de fevereiro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A venda industrial em fevereiro de 2017 
inverte os resultados de janeiro, após o 
desalentador acumulado de 2016 e recua 
(-8,31%) em fevereiro. Dos quinze gêneros 
que compõem a indústria alagoana, 
sete apresentaram retração, sendo que 
as variações mais elevadas vieram dos 
segmentos de menor na composição da taxa 
global, Vestuários e Calcados com (-36,81%) 
e Indústria mecânica com (-15,41). Dentre 
os segmentos com maior peso na indústria 
global, a indústria Sucroenergética apresentou 
o maior destaque negativo com (-17,66%). 

Percebe-se pelo cenário de dados 
levantados pelo Núcleo de Pesquisa do IEL-
AL que a produção industrial apresentou um 
movimento de instabilidade, revertendo o 
crescimento apresentado em janeiro para um 
recuo de (-8,31%) em fevereiro. Ademais em 
janeiro, dez dos quinze gêneros da indústria 
alagoana apresentaram crescimento da 
produção. No contraponto, em fevereiro, os 
dados reverteram à curva ascendente com sete 
segmentos assinalando queda da produção. 

O resultado deste cenário é justificado, 
ainda, pelo fato da indústria alagoana 
ser pouco estruturada e diversificada, se 
subjugando as oscilações da produção 
decorrentes da performance  positiva ou 
negativa de um ou outro setor específico. 
Mas é preciso lembrar do  efeito calendário, 
visto que fevereiro de 2017 teve um dia 
útil a menos que igual mês do ano anterior.

Deve se considerar que, historicamente, 
fevereiro é um mês menos dinâmico 
tendo em vista a característica sazonal dos 
primeiros meses do ano. Embora de forma 
gradual, esta foi uma das piores retração da 
indústria dos últimos anos nesse mês, mesmo 
que seja possível levantar outra hipótese 
explicativa para o desempenho de (-4,41%) 
na variável, excluso o setor Sucroenergético.

A venda industrial recuou (-8,31%) em fevereiro, na série incluso os efeitos sazonais. 
Com esse declínio, o segundo dos últimos cinco meses e o terceiro superior a 5%, o 
faturamento acumula recuo de (-12,54%) no período de 12 meses.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



4
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 8 -  nº 64 Fevereiro de  2017

 

O emprego industrial apresentou 
queda leve de (-0,95%), quando 
comparado a janeiro, registrando 
sensível desaceleração: de (-1,46%) 
já em janeiro, seguindo três meses 
de recuo. Quando comparado com 
o mesmo mês do ano anterior, o 
emprego aumentou (11,27%). No 
período entre janeiro e fevereiro de 
2017, o emprego industrial foi (9,86%) 
maior que no mesmo período de 2016.

Quando se analisa sobre outra 
base de comparação, de acordo 
com os dados do  Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged),  Alagoas registrou o segundo 
pior resultado do Brasil em fevereiro 
de 2017. Como tal, a perda de 
postos de trabalhos foi de (-11.403 )
postos de trabalho. Em termos de 
representatividade setorial, percebe-
se que de forma semelhante todos 
os setores apresentaram queda no 
emprego. Todavia, a indústria de 
transformação em decorrência do 
fim da safra açucareira apresentou 
o maior peso com (-8.799) 
empregos formais em fevereiro.

Nessa direção, os maiores 
destaques negativos foram: Indústrias 
Diversas e Mobiliária com (-50 )
postos de trabalho, ou seja, recuo 
de (-9,66%) no mês frente a janeiro 
e Sucroenergético com (– 7.986) 
postos de trabalho, o que significou 
um recuo em fevereiro de (-3,4%).

O emprego continua a mostrar tendência de queda. Após aumento em outubro 
de 2016, o emprego voltou a cair nos três meses seguintes. Considerando a 
série sem o setor sucroenergético, o emprego industrial aumentou 1,56 % em 
fevereiro na comparação com o mês anterior, acumulando alta de 14,49% no ano.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O menor número de dias no 
mês, assim como o feriado de 
Carnaval não levaram ao recuo 
da variável horas trabalhadas. De 
maneira diferente ao indicador de 
faturamento, o menor número de 
dias úteis e o efeito sazonal, visto que 
o mês de fevereiro é, normalmente, 
de recuo da produção para os demais 
setores, não foram os responsáveis 
pelo resultado do indicador.  

Especificamente, no gênero 
Produtos Alimentares e Bebidas 
o aumento da produção revelou 
a uma expansão na variável de 
(1,73%), resultado de uma melhoria 
da base de comparação perante o 
mês de janeiro. Destaca-se que na 
Indústria de Produtos Alimentares e 
Bebidas, o crescimento na produção, 
conseqüência da expansão na 
capacidade instalada, causou o 
acréscimo da variável na indústria, 
refletindo melhor o aumento de 
horas por produção já estabelecida.

Na comparação com o mesmo 
mês de 2016, a variável elevou 
10,55% com os seguintes destaques 
positivos por gênero: Produtos 
Alimentares e Bebidas (9,21%), 
Material de Transporte com (11,06%), 
Indústrias Diversas e Mobiliário 
(11,66%), Sucroenergético com 
(12,56%) e Indústria Mecânica com 
(14,07%). Em parte, o acréscimo nas 
horas trabalhadas desses setores 
ocorreu em função da base de 
comparação deprimida de 2016. 

No acumulado de janeiro a fevereiro 
de 2017 frente a igual período do 
ano passado, as horas trabalhadas 
recuaram (-7,54%). Esse resultado 
pode confirmar a tese exposta 
acima, considerando a elevação de 
horas sem o aumento da produção 
no período para alguns setores.

As horas trabalhadas avançaram 1,46% no mês de fevereiro. Na série, excluindo a 
indústria do açúcar, com a alta de 4,4% em fevereiro, a variável avança 11,10% no 
período de doze meses.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em fevereiro de 2017, as 
remunerações brutas da indústria 
diminuíram (-4,63%), quando 
comparadas ao mês de janeiro. 
Constata-se que seis dos quinze 
gêneros pesquisados, apresentaram 
recuo nos salários em fevereiro. 

Algumas contribuições positivas 
vieram de Produtos Alimentares e 
Bebidas com 16,30% e Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha com 8,54%. 
As outras indústrias que registraram 
aumento apresentaram pouca 
relevância na composição agregada. O 
aumento nas remunerações pagas por 
esses gêneros pode ter sido provocado 
pelo pagamento de horas extras no 
mês já que houve avanço na produção. 
A maior retração na variável ocorreu em 
Material de Transporte com (-17,85%). 

Comparativamente ao mesmo mês 
do ano anterior, as remunerações brutas 
expandiram-se (16,87%) em fevereiro. 
A justificativa para tal comportamento 
é resultado do possível aumento de 
horas trabalhadas sem o aumento do 
salário real do colaborador da indústria 
alagoana é resultado da base de 
comparação deprimida do ano anterior.  

No entanto, nesta base comparação, 
os setores Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (-8,87%) e 
Indústrias diversas e Mobiliário 
(-24,46%) registraram as maiores 
retrações na variável. No acumulado 
de janeiro a fevereiro de 2017 frente 
à igual período do ano passado, as 
remunerações expandiram 24,05%.

A massa salarial recuou (-4,63%) em fevereiro na série mensal e com inclusão do setor 
sucroenergético. O recuo interrompe sequência de cinco meses de alta, período no qual a 
massa salarial cresceu 24,05% em doze meses.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



7
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 8 - nº 64 Fevereiro de 2017

 

O custo das operações industriais aumentou 
(8,64%) em fevereiro na comparação com 
janeiro. Essa alta muito expressiva merece 
destaque, seguindo a tendência das outras 
variáveis e amplia as expectativas de 
incrementos na produção e nas vendas para os 
próximos meses. Na comparação com fevereiro 
de 2016, a expansão foi de 5,5%. Nos primeiros 
dois meses do ano, contra igual período de 
2016, o COI acumulou expansão de 14,87%.

Quando se analisa a variável, excluso o 
setor sucroenergético, percebe um aumento 
ainda maior de 12,33% na variável frente a 
janeiro e de 32,96% no acumulado do ano 
e o que pode significar uma das razões para 
o crescimento, em especial na indústria 
química, seria o aumento de custos com 
bens intermediários importados, que cresceu 
impulsionado pelo efeito do câmbio, além 
de um maior gasto operacional com energia. 

Considerando as variáveis que formam 
o indicador principal de custos para o setor 
químico, embora o custo de capital de giro 
tenha caído em razão da redução das taxas de 
juros e cortes da taxa Selic, bem como o custo 
tributário, o custo de produção nesse setor 
aumentou em razão da elevação no uso de 
insumos de produção,  dos custos com pessoal 
energia e bens intermediários. Importante 
destacar que a redução da ociosidade pode 
ter aumentado o consumo de insumos. 

Na contramão da alta, alguns setores 
apresentam os maiores recuos como a 
Indústria Mecânica com retração de (-31,68%) 
e Vestuário e Calcados  com (-36,95%). 

Os dois primeiros meses de 2017 na indústria alagoana não apresentam nenhum avanço 
substancial do quadro de redução de custos de operações industriais, observado no 
final de 2016.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Considerando o menor número 
de dias úteis, a utilização da 
Capacidade Instalada da indústria 
em fevereiro de 2017 (76%) recuou 
em relação ao mês anterior (78%). 
Assim, a Capacidade Instalada 
recuou (-2) pontos percentuais 
(p.p.). No entanto, semelhante 
ao relatório de indicadores de 
desempenho do mês anterior, 
incluso o setor sucroenergético, a 
UCI é maior em fevereiro de 2017, 
quando analisado a variável em 
igual período do ano anterior. 
Quando analisado fevereiro de 
2017 (76%) perante a fevereiro 
de 2016 (72%), percebe-se uma 
variação positiva de 4 p.p, resultado 
da melhoria em alguns segmentos 
como Produtos Alimentares 
e Bebidas e Construção Civil.

Ressalta-se que cinco segmentos 
industriais operaram com mais 
de 70% de sua capacidade 
de produção em fevereiro de 
2017: Construção Civil, Papel, 
Papelão e Celulose, Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha, 
Química e Sucroenergético. Em 
termos explicativos,  a alta na 
produção da Indústria Química 
no último trimestre do ano trouxe 
consequências para a variável na 
medida em que a sustentação 
desta não ficou comprometida 
em um ambiente de demanda 
no cenário internacional.

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional, segundo 
a CNI, operou, em média, com 
77,3% da capacidade instalada 
em fevereiro, o que representa 
crescimento de 0,4 pontos 
percentual (p.p.) na comparação 
com o mês anterior.  De acordo 
com dados da CNI, o indicador 
tinha atingido o menor nível da 
série histórica (76,1%), alcançando 
76,2% em novembro, 76,7% em 
dezembro e 77,7% em janeiro.

A Utilização da Capacidade Instalada ficou em 76% na série com as influências da indústria 
Sucroenergética, 2,0 ponto percentual abaixo do registrado em janeiro. 

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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