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RESUMO EXECUTIVO

De acordo com os dados da Pesquisa de 
Indicadores Industriais, elaborada pelo IEL-AL, 
a venda industrial alagoana findou o mês de 
maio com recuo de (-0,72%) frente a abril, na 
série com os dados do setor Sucroenergético.  
Destaca-se que é a segunda variação negativa 
consecutiva registrada à medida que em abril, 
a indústria apresentou retração de (-18,17%). 
Frente ao resultado de maio, a indústria 
passou a acumular nos dois últimos meses 
uma queda de (-18,99%), anulando a alta 
de (-17,18%) que foi destaque em março. 

Por outro lado, quando se analisa os 
dados de maio frente ao mesmo mês do 
ano passado, a venda industrial apresenta 
alta de 12,06%, destacando que esse é 
o maior avanço para a indústria quando 
comparada as bases de comparação dos 
últimos quatros anos em maio, explicada, 
em parte, pelo forte recuo durante o início 
da crise, mas sem a total recuperação de  
toda a perda acumulada em três anos. 

Assim a variação acumulada dos primeiros 
cinco meses do ano ficou em (-15,33%), 
mesmo com a redução no ritmo de queda 
iniciada em 2014.  Entende-se pela análise 
que se forem somados os resultados dos cinco 
primeiros meses do ano, a indústria alagoana 
continua apresentando um faturamento bem 
menor face ao mesmo período de 2016. No 
entanto, percebe-se que a produção está 
em lenta recuperação à medida que parou 
de piorar o declínio das variáveis aferidas.

Mesmo que não se perceba uma melhora 
no ritmo de produção em decorrência de 
duas baixas mensais seguidas, o que anulou 
o ganho obtido no mês de  março, não 
ocorreu uma  queda disseminada, visto 
que  apenas seis segmentos apresentaram 
baixa. De forma geral, tantos os ganhos 
de alguns setores precisam ser analisados 
com cautela em razão dos fortes recuos 
anteriores, bem como as perdas, em 
especial  no mês a da indústria química. 

No tocante a participação setorial, 
verificou-se concentração das vendas 
em torno de 04 gêneros da indústria. O 
setor Sucroenergético, na entressafra, 
apresentou a terceira participação no valor 
da variável com (21,25%), sendo que a 
Indústria Química com (36,85%)  obteve a 
maior participação. Por sua vez, Produtos 
Alimentares e Bebidas com (27,16%) e 
Produtos Matérias Plásticas e Borracha com 
(16,36%) foram os outros setores com maiores 
magnitudes na venda industrial alagoana.

Quando analisado pelo lado da dimensão 
setorial, a indústria química com o recuo de 
(-5,34%) no mês determinou a composição 
da perda da indústria alagoana. Mesmo que 
a maior indústria do segmento apresente 
as suas unidades industriais operando com 
altas taxas de ocupação de capacidade, a 
queda no mês impactou o resultado global 
setorial. No que diz respeito ao índice do 
acumulado do ano, a elevada queda no mês 
comprometeu também o desempenho, 
acompanhando, principalmente, os 
movimentos do mercado internacional.

No que tange as outras variáveis, destaca-
se que o nível de emprego teve alta de (0,33%) 
na passagem de abril para maio, sendo a 
segunda alta consecutiva. Na comparação do 
acumulado em 2017 com igual período de 
2016, registrou alta de 18,99%, explicado pela 
alta nessa base de comparação de 20,59% 
no setor Sucroenergético. De acordo com 
os dados do CAGED-MT,  Alagoas em maio 
apresentou um saldo negativo de 151 postos 
de trabalho, sendo que no acumulado do ano, 
foram extintas 32.720 postos de trabalho, 
resultado da sazonalidade da indústria do 
açúcar. No mês, a Indústria de Transformação 
contabilizou as maiores perdas, mas alguns 
setores apresentaram alta de postos de 
trabalho, sendo extrativa mineral (7), serviços 
(345) e agropecuária (62) no mês.  Além disso, 
outros segmentos contabilizaram saldos 
negativos: comércio (-343), construção civil 

Vendas Industriais 
Em maio, a venda industrial 
recuou (-0,72%) frente a abril do 
mesmo ano, na série com inclusão 
dos efeitos sazonais da indústria 
açucareira. Na comparação 
frente a maio de 2016, a variável 
registrou alta de (12,06%).

Custo das Operações Indutriais    
O COI, livre da influência sazonal 
açucareira, apresenta leve avanço 
em maio e sinaliza um possível 
aquecimento da produção para 
os próximos meses.

Pessoal Empregado
O emprego industrial, incluso 
setor Sucroenergético, avançou 
(0,33%) em maio, na comparação 
com o mês anterior. Deve-se 
considerar que esse quadro é 
resultado, em grande medida, do 
fim dos desligamentos efetuados 
no setor Sucroenergético.

Remunerações Pagas
Na série com ajustes, incluindo 
o setor açucareiro, no confronto 
com mês anterior, a massa salarial 
apontou alta de (1,91%) no mês.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção, 
com a influência açucareira, 
apresentaram uma leve retração 
de (-0,26%) no mês.

Utilização da
Capacidade Instalada
A utilização da capacidade instalada, 
ou seja, o nível de uso do parque 
fabril permanece estável com 75%.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Setembro de 2017

Fatos Relevantes
Maio/2017 Após sofrer forte queda de (-18,17%) em abril deste ano, o 

faturamento da indústria alagoana voltou a registrar recuo de 
(0,72%) no mês de maio, mas apresentou menor intensidade 
do que o mês anterior. Acrescenta-se que as horas trabalhadas 
na produção também apresentaram leve recuo de (-0,26%).
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(-18), serviço industrial de utilidade 
pública (-19) e administração pública (-3). 

Importante ressaltar que a piora 
do cenário político nos últimos dias, 
intensificando a imprevisibilidade sobre 
as  variáveis macroeconômicas, permitiu 
que se elevasse  a desvalorização do real 
em relação ao dólar,  o que poderá  ter 
impactado os volumes exportados pelas 
indústrias Químicas e Sucroenergéticas. 

Nessa direção, as exportações 
alagoanas, segundo os dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, apresentaram em  maio um 
resultado de comercialização de U$ 50,9 
milhões, representando uma queda  de 
(-7,77%) frente a abril de 2017, mas uma 
alta de (12,12%) frente a maio de 2016 
e uma alta de (133,33%) no acumulado 

frente ao mesmo período do ano anterior.       
No mês não houve o descolamento 

entre vendas aferidas pela pesquisa de 
desempenho e o volume de exportação, 
explicado essencialmente em razão 
de algumas das empresas do setor 
sucroenergético não terem antecipado os 
embarques e não terem em processado 
o cômputo no período da coleta.

No mês, destaca-se, ainda, a 
aprovação da instalação da indústria 
Duratex, fabricação de laminados, com a 
concessão de incentivos fiscais, previstos 
no Programa de Desenvolvimento 
Integrado (Prodesin) com um 
investimento de R$ 1,1 bilhão e geração 
de 460 empregos diretos. Acrescenta-
se, ainda, ampliação da capacidade na 
Indústria Madeiras do Brasil  que contará 
com o crescimento de sua capacidade e 

serão gerados 340 empregos até 2019.
Em maio de 2017, as vendas reais 

da indústria recuaram, em termos 
reais (-0,72%), sobre abril.  O custo das 
operações industriais aumentou (0,58%) 
na mesma comparação. Por sua vez, 
o emprego industrial mostrou alta de 
(0,33%).  A variável hora trabalhada 
registrou queda de (-0,26%) frente a abril.     

A indústria alagoana passou de 76% 
para 75% na utilização da capacidade 
instalada, incluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma alta  de (1,91%) no mês de 
maio em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Considerando que o ambiente 
macroeconômico, ainda, apresenta sinais de 
instabilidade, os principais setores da indústria 
alagoana, por meio  do desempenho das 
suas variáveis, sinalizam que a recuperação 
será lenta em razão das grandes perdas 
acumuladas nos três anos na produção. 

Nesse sentido, as vendas, mesmo 
quando analisadas excluindo-se os setores 
de commodities, repercutem timidamente 
na superação do quadro recessivo, mesmo 
em setores impactados pela demanda 
do varejo que foram beneficiados 
pela liberação de recursos do FGTS. 

De forma geral, o desemprego 
elevado, o patamar de juros altos frente 
a desaceleração inflacionária, a escassez 
de crédito e a demora na retomada dos 
investimentos em infraestrutura, além 
de outros fatores não sinalizam uma 
melhora mais generalizada do ambiente.

Importante destacar que mesmo que a 
balança comercial tenha apresentado melhor 
dinamismo em relação ao ano de 2016,  não 
se pode afirmar que ocorreu uma melhoria da 
competitividade externa, mas  sobretudo uma 
melhor cotação dos preços internacionais do 
açúcar e dos derivados da indústria química.

Assim, a venda industrial apresentou 
redução de (-0,72%) entre abril e maio, a 
segunda queda consecutiva no ano. Nessa 
base de comparação, a variável, ainda, 
não alcançou no terceiro mês seguido, o 
parâmetro da série atualizada em outubro 
de 2013. Na análise, com exclusão dos dados 
do setor Sucroenergético, a variável recuou 
(-1,26%) frente a abril. Entre as indústrias com 
os maiores recuos, destacam-se: Química com 
retração  de (-5,34%), Minerais Não-Metálicos 
com (-9,46%) e Construção Civil com (-16,92%).

Maio apresentou venda industrial com recuo de (-0,72%) na comparação 
com o mês anterior e 12,06% mais elevado no que diz respeito ao mesmo 
período no ano passado.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O emprego industrial, incluso setor 
Sucroenergético, avançou (0,33%) 
em maio, na comparação com o mês 
anterior. Deve-se considerar que esse 
quadro, independente dos efeitos da 
crise, é resultado, em boa medida, do 
fim dos desligamentos efetuados no 
setor Sucroenergético nos primeiros 
meses do ano. Não se pode deixar de 
comentar que a atividade açucareira 
mesmo em um momento de 
entressafra foi responsável por uma 
significante parcela do emprego na 
indústria alagoana, destacando, ainda, 
forte dependência do setor.  Como tal, 
se não forem alterados na próxima 
safra, aspectos responsáveis pelo 
desempenho do setor, como preços 
estáveis, antecipação de crédito, 
índices pluviométricos e expansão 
de mercados, o nível de emprego da 
indústria poderá apresentar retração.  

Apesar da perda de dinamismo em 
maio, verifica-se uma expansão de 
(18,09%) no acumulado do ano frente 
à igual período do ano anterior. Um 
aspecto importante a se destacar é que 
o dinamismo da atividade pelos setores 
de commodities se refletiu no mercado 
de trabalho com a mesma intensidade. 

Por sua vez, a variável apresentou 
uma leve contração na passagem 
de abril para maio de 2016, com 
recuo de (-0,90%), excluso o setor 
sucroenergético. O recuo mais 
significativo foi registrado pelo 
conjunto das indústrias Diversas e 
Mobiliário, com queda de (-10,68%). 
Este segmento, reconhecido por sua 
menor capacidade de gerar postos de 
trabalho, apresenta os efeitos da alta 
base de comparação do mês anterior. 
Ademais, o período de entressafra 
açucareira, minimizou os ajustes no 
nível emprego em muitos setores que 
estão atrelados a dinâmica açucareira.        

Emprego   industrial    avança    em    maio   em  todas  as  bases  de  comparação  
e  segue  como variável  mais  impactada  por  meio da redução  de  fechamento  
de  postos  de  trabalho.

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 
indicadores de desempenho em 
maio deixam evidente que foram 
as variáveis venda industrial e 
utilização das horas trabalhadas 
na produção que recuaram e 
impactaram na dinâmica de mercado 
em Alagoas. Não há dúvida que 
a indústria lidera as perdas na 
crise em razão da diminuição da 
produção e dos investimentos. 

Mesmo com estoques menores e 
produção mais alinhada ao tamanho 
da demanda do mercado, a variável 
horas trabalhadas na produção 
recuou (-0,26%) sobre o mês anterior. 

No entanto, as demais bases de 
comparação não apresentam recuo 
no período. Todavia, destaca-se 
que a queda no mês é mais branda 
do que os meses anteriores, mas 
a retomada efetiva da produção 
segue lentamente. Assim, a indústria 
alagoana apresenta continuidade 
das condições atuais para retomada 
variável. Considerando que esse 
indicador tem uma relação direta 
com a confiança e a utilização da 
capacidade instalada, a percepção 
negativa do investimento e da 
decisão de produzir ainda predomina 
entre os industriais, mesmo 
que esteja menos disseminada.

Por fim, a análise da distribuição 
setorial permite pontuar que o recuo 
da variável em maio foi um fenômeno 
generalizado nos setores, visto que a 
maioria absoluta dos gêneros exerceu 
influência significativa no total.  No 
contraponto, apenas três setores 
apresentaram alta na variável, Papel, 
Papelão e Celulose com (0,44%), 
Produtos Matérias Plásticas e Borracha 
com (1,78%) e Química com (5,49%). 

As horas trabalhadas diminuíram (-0,26%), consolidando a trajetória de retração da 
produção Sucroenergética, mas avançaram quando analisadas as demais bases de 
comparação.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Considerando os dados da PNAD 
Contínua, a taxa de desocupação 
no Brasil apontada no trimestre 
compreendido entre abril e junho foi 
de 13,0%, enquanto que em Alagoas 
a taxa foi de 17,8%, considerada uma 
das maiores taxas de desocupação 
aferidas entre os Estados, com a 
segunda posição, atrás de Pernambuco.

O rendimento real médio do mês 
foi de R$ 1.450,00, representando 
alta de 1,0% frente ao mês anterior e 
elevação de 3,0% frente ao mesmo mês 
de referência do ano anterior. Nessa 
direção, a massa de rendimentos reais 
da indústria alagoana alcançou R$ 59,6 
milhões em maio 2017, registrando alta 
de (1,91%) frente ao mês anterior  que 
foi de R$ 58,3 milhões e de 2,3% frente 
ao mesmo trimestre do ano anterior.

Dois fatores são determinantes 
para esse movimento: a variação da 
massa salarial se mantém heterogênea 
entre os setores e ganha destaque 
o maior crescimento da ocupação 
em alguns setores com magnitude. 
Logo, boa parte deste desempenho 
deve-se ao comportamento das 
Indústrias Sucroenergéticas e Produtos 
Alimentares e Bebidas. As justificativas 
apontadas para explicar tal 
desempenho referem-se ao pagamento 
de horas extras, pagamento de rescisões 
e, também, da retomada da produção. 

No contraponto, uma retração 
relevante ocorreu no setor de 
Vestuários e Calçados com (-14,28%). 
Assim, dois fatores concorreram para 
esse movimento de desaceleração em 
alguns setores: a redução de turno e 
o menor crescimento da ocupação. 
Destaca-se que a mudança na 
dinâmica do mercado de crédito para o 
setor açucareiro impactou as empresas 
que realizam a sua manutenção. 

A massa salarial em maio é maior (1,91%) que a registrada no mês de abril. No 
entanto, a indústria Química apresentou retração, resultado da base de comparação 
do mês anterior.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável Custos de Operações Industriais, 
durante os cinco primeiros meses de 2017, 
apresentou uma série de resultados negativos, 
verificados especialmente pela redução da 
produção, do custo com estoques, dos custos 
tributários e de insumos como água e energia, 
que condicionaram a uma trajetória em que 
variações positivas e negativas se intervalaram 
na cadência de um mês para outro.  Como tal, 
espera-se que o resultado desse desempenho 
seja um caminho para a estabilidade.

Como tal, os resultados do COI em maio, 
com os dados do setor Sucroenergético, 
apresentaram um avanço da ordem de 
(0,58%) frente ao mês de abril. Já os dados 
da indústria alagoana sem a influência 
sazonal registraram uma alta de (0,27%) na 
variável, em comparação com mês anterior. 
O comportamento de retração dessa variável 
deve-se, em parte, a redução do volume de 
produção da indústria açucareira do Estado, 
observado no decorrer do final da safra. 

Os dados confirmam, ainda, que seis, dos 
quinze gêneros pesquisados, apresentaram 
aumento nos custos.  Entretanto, o aumento 
do percentual observado nesta base de 
comparação foi influenciado pela Indústria 
Química. Cabe frisar que o motivo de 
tal crescimento está associado, ainda, a 
uma possível formação de estoque. Uma 
possível explicação para o acréscimo 
da indústria Mecânica é preconizada 
pela configuração da manutenção da 
indústria do açúcar durante a entressafra.

Espera-se que à proporção que as 
condições econômicas gerais e as incertezas 
no cenário político  e financeiro sejam 
amenizadas, os efeitos de retomada, 
programados para a indústria ajuste-
se a uma nova realidade de demanda.

Após sofrer uma queda de (-12,63%) em abril, a variável voltou a registrar crescimento 
no mês de maio. Dessa forma, o indicador acompanhou a variação positiva na relação 
com maio de 2016.

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, incluso setor 
Sucroenergético, atingiu 75% em 
maio, ante 76% no mês anterior e 
47% em maio do ano passado. Tal 
resultado reflete, principalmente, 
a menor utilização pelos seguintes 
setores: Indústria Mecânica e 
Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha. Em termos explicativos, 
o recuo anterior 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. 

Outro aspecto relevante é 
que apesar do pequeno recuo 
de (-0,72%) nas vendas reais, a 
utilização da capacidade instalada 
na indústria está em um patamar 
de estabilidade, considerando 
que recuou apenas 1%.   Por 
sua vez, os dados revelaram 
que a utilização da capacidade 
instalada da Indústria Alagoana 
alcançou um dos melhores 
índices da série, considerando os 
meses de maio de 2014 a 2016.

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional operou, 
em média, com 77,4% e subiu 0,8 
pontos percentuais entre abril e 
maio, com ajuste sazonal, visto 
que o indicador estava em 76,6% 
em abril. A taxa nacional ficou 
acima da indústria alagoana.   

Ressalta-se que cinco 
segmentos industriais operaram 
com mais de 70% de sua 
capacidade de produção no 
mês: Construção Civil, Editorial e 
Gráfica, Papel, Papelão e Celulose, 
Sucroenergético e Química. 

A utilização da capacidade instalada em maio, incluído o setor Sucroenergético, 
ficou em 75%, relativamente estável na comparação com abril com queda de (1) 
ponto percentual (p.p.).

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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