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RESUMO EXECUTIVO

 A venda industrial no mês de março 
avançou (0,17%) na comparação com o 
mês anterior, exclusos os efeitos sazonais. 
A leve alta interrompe sequência de 
duas quedas nos meses anteriores, mas, 
ainda, apresenta dificuldades para a 
recuperação da indústria alagoana. A 
evolução de 11,44% entre novembro de 
2017 e março de 2018 foi insuficiente para 
compensar a queda de (-24,17%) verificada 
entre março de 2017 e março de 2018.

Como tal, o panorama da indústria no 
primeiro trimestre de 2018 sugere que a 
economia não cresceu no trimestre, ficando 
mais perto de uma retração com a indústria 
permanecendo com o nível de produção 
20% abaixo ao índice registrado em março 
de 2013, antes da crise. Ressalta-se que essa 
lenta recuperação da indústria alagoana, 
dependentes de setores sazonais e de 
commoditieis, será ainda mais impactada 
pelas turbulências no segundo semestre 
em razão do calendário, da volatilidade 
do câmbio e impacto sobre a confiança.  

Diante deste contexto apresentado, 
mesmo que o mês de março tenha sido 
favorável para alguns indicadores, as 
altas não alteraram em nada o cenário de 
redução do dinamismo industrial que se 
fez presente no primeiro trimestre 2018. 
Independente da análise, na  comparação 
anual ou mês do ano anterior contra mês 
atual,  a recuperação da indústria perdeu 
força após a passagem de ano de 2017. 

Isto posto, o acumulado em 12 meses da 
indústria alagoana apresenta um patamar de 
retração com os desdobramentos da lenta 
recuperação pela qual passa a economia 
com a redução na confiança dos agentes 
econômicos, queda nos investimentos, 
redução da demanda e ociosidade da 
capacidade instalada. Como tal, o primeiro 
trimestre de 2018 se encerrou em patamar 
(-18,59%) menor ao registrado em 2017, 
quando a baixa atividade industrial começou 
a refletir os efeitos do ajuste fiscal e da crise 
econômica. Assim, a fragilidade da demanda 
doméstica condiciona o lento processo 
de recuperação, tendo o efeito sobre o 
consumo das famílias potencializado à 
medida que a demanda agregada se baseia, 

quase que exclusivamente, nesses mercados.
De forma semelhante, mas com algumas 

especificidades, este é um comportamento 
que se repete na maior parte dos gêneros 
industriais, ou seja, uma desaceleração em 
relação ao mesmo trimestre de um ano 
atrás. O resultado observado na comparação 
aponta um recuo no acumulado para alguns 
segmentos com magnitude, como Química 
(-48,85%), Minerais Não-Metálicos (-26,35%), 
Sucroenergético (-13,06%) e Papel, Papelão e 
Celulose (-5,61%). Para o índice do acumulado 
também se registrou recuos em segmentos 
com significância na indústria: Química 
(-52,21%), Construção Civil (-42,82%) e 
Produtos Alimentares e Bebidas (-14,74%)

Os resultados supracitados podem ser 
explicados também pela queda contínua do 
mercado de trabalho que no mês de março 
apresentou a redução de aproximadamente 
7.500 trabalhadores. Os resultados para 
o primeiro trimestre de 2018 explicitam a 
queda de (-21,85%) frente ao mesmo período 
de 2017 devido os efeitos da crise econômica, 
influenciando variáveis como a ocupação 
e renda no segmento sucroenergético. De 
acordo com outra base de comparação, ou 
seja, CAGED/MT, em função da presença 
de fatores sazonais, foram eliminados em 
março 6.999 empregos celetistas, o que 
representou o segundo pior resultado 
do país no período. O levantamento do 
Caged apresenta em Alagoas, o maior 
saldo de desligamentos (-7367) foi no setor 
da Indústria de produtos alimentícios, 
bebidas e álcool etílico. Este último inclui 
as usinas que, desde o início do ano, estão 
finalizando as suas atividades portas e 
reduzindo boa parte dos funcionários. 
“Apenas, o segmento Agropecuária 
fechou com saldo negativo (-223). Os 
resultados foram um pouco melhores nos 
setores de Serviços de Utilidade Pública 
(8), Construção Civil (299), Comércio (67), 
Serviços (209) e Administração Pública (2)”.

Considerando os dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), as exportações da indústria 
em Maceió totalizaram US$ 41,97 milhões em 
março, o que representa queda de (-54,54%) 
em relação ao mês anterior de 2018.  No 

Vendas Industriais 
No mês de março, as vendas reais 
da indústria alagoana elevaram-
se (0,17%) frente a fevereiro. Na 
série ajustada com a sazonalidade 
açucareira, a variável apresentou 
queda da ordem de (-6,71%).

Custo das Operações Indutriais    
O indicador de custos industriais 
cresceu (25,75%) em março, contra 
o mês anterior. Na análise setorial, 
o maior impacto adveio da alta 
da indústria química que cresceu 
89,72% no mês.

Pessoal Empregado
O pessoal ocupado na indústria 
alagoana recuou (-17,50%) no 
mês de março, relativamente a 
fevereiro, o que representou a 
redução de aproximadamente 7300 
trabalhadores.

Remunerações Pagas
Foi registrada alta de (13,41%) da 
massa salarial real da indústria 
alagoana em março, quando 
comparada a fevereiro. A série sem 
influência açucareira evidenciou 
crescimento de (6,94%). 

Horas Trabalhadas
Em relação ao mês anterior, as 
horas trabalhadas apresentaram 
queda de (-3,41%). As quedas mais 
expressivas foram identificadas nos 
setores: Sucroenergético e Papel, 
Papelão e Celulose.

Utilização da 
Capacidade Instalada
A utilização da capacidade instalada, 
excluso o setor sucroenergético, 
alcançou o patamar de 65% frente a 
condição de 64% alcançada no mês 
anterior.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Junho de 2018

Fatos Relevantes
Março/2018 Mesmo considerando o índice positivo da variável venda, a análise do mês 

permite destacar que a indústria alagoana continua em recuperação lenta.  
Destaca-se, ainda, que parte dos indicadores que compõem a pesquisa 
apresenta recuo na passagem de fevereiro contra março.

 



2
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 9  -  nº 77 - Março de  2018

 

acumulado do trimestre, o valor de 
US$ 32,53 milhões significou um recuo 
de (-86,87%) em relação ao primeiro 
trimestre de 2017. Na análise setorial, a 
indústria química representou 4,3% do 
volume exportado, enquanto a indústria 
açucareira alcançou o percentual de 
92,44%, sendo que a redução da indústria 
Sucroenergética exerceu a maior 
influência negativa sobre o resultado, 
a partir da retração de (-42,89%).

No mês de março foi encerrado 
o ciclo 18/17 da safra açucareira e, 
segundo informações do Sindaçúcar-
AL, apesar da redução na quantidade 
de cana beneficiada por 16 unidades 
produtivas, Alagoas permaneceu como 
o maior Estado produtor da região. De 
acordo com o boletim de consolidação 
de safra divulgado, em Alagoas “na safra 
17/18 as usinas alagoanas produziram 
pouco mais de um milhão de toneladas 

de açúcar. Deste total, mais de 875 
mil toneladas foram do tipo VHP que 
tiveram como destino os mercados 
mundial e americano. Das 17 unidades 
industriais que participaram do ciclo 
da cana em Alagoas na moagem 
passada, 16 produziram açúcar VHP”. 
Desde dezembro de 2017 a região 
canavieira de Alagoas vem registrando 
precipitações pluviométricas acima de 
média histórica. Com tal, a expectativa 
é uma melhora de produtividade 
na próxima safra da cana no Estado.

Segundo dados veiculados pela 
maior empresa da indústria química, os 
resultados robustos levaram a empresa a 
atingir nos três primeiros meses do ano 
um EBITDA de R$ 2,6 bilhões, um lucro 
líquido da controladora de R$ 1,1 bilhão 
e uma geração livre de caixa foi de R$ 1,8 
bilhão.  No entanto,  para o segmento em 
Alagoas evidenciou-se uma queda no   

desempenho no mês em decorrência 
de uma parada não-programada na 
planta de cloro-soda em razão da 
ocorrência de um incêndio na planta. 

Em março de 2018, as vendas reais 
da indústria avançaram, em termos 
reais (0,17%), sobre fevereiro. O custo 
das operações industriais aumentou 
(25,75%) na mesma comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
recuo de (-17,50%).  A variável hora 
trabalhada registrou queda de (-3,41%) 
frente a fevereiro. A queda nas horas 
não refletiu na queda do nível de 
utilização da capacidade instalada. A 
indústria alagoana passou de 64% para 
65%, excluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma elevação de (13,41%) no mês de 
março em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Diferente do que foi percebido em 2017, 
os primeiros meses de 2018 apresentam 
dificuldade para recuperação da venda 
industrial, mesmo nos segmentos não 
influenciados pela entressafra açucareira, 
perdendo-se, assim, a oportunidade para 
a recuperação industrial. O panorama 
de crescimento mais robusto que vinha 
ocorrendo não teve continuidade no 
primeiro trimestre deste ano, momento 
em que a maior parte dos segmentos 
ficou com pífios desempenhos em 
relação ao final de 2017, como a alta 
de 0,17% em março, incluidos os 
efeitos sazonais da indústria açucareira. 

Ressalta-se que os setores ligados ao 
varejo também apresentaram condição 
semelhante ao comércio varejista e aos 
serviços com a perda de dinamismo, com 
o tal, o crescimento estimado da indústria 
alagoana acompanha as projeções 
nacionais de um menor crescimento em que 
praticamente o PIB  industrial  não chegará 
a crescer 3% em 2018, como previsto.

Nessa base de dados, no primeiro 
trimestre de 2018, a queda chegou a 
(-18,59%) frente ao mesmo período do ano 
anterior, depois de ter fechado o ano de 
2017 com crescimento de 15,81%. Para os 
próximos meses, a despeito da redução da 
renda e do emprego na indústria açucareira 
aliada à instabilidade, as perspectivas são 
de manutenção de um cenário econômico 
desfavorável às indústrias alagoanas diante 
da redução do grau de confiança em curso 
e do período de entressafra açucareira.

Na comparação com o mês anterior, 
para dados a partir do recorte setorial, 
obtiveram os aumentos mais significantes 
os segmentos de Sucroenergético (19,83%), 
Minerais Não-Metálicos (12,99%) e Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha (11,91%). 
De outra forma, o segmento químico 
apresentou a redução mais significante de 
(-18,28%), acompanhando os segmentos 
de Produtos Alimentares e Bebidas com 
(-3,75%) e Construção Civil com (-38,47%).

A venda industrial alagoana, referente ao mês de março, retomou a leve tendência de 
recuperação após a interrupção nos meses de janeiro e fevereiro.  

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em março, o índice de Custos 
de Operações Industriais avançou 
25,75% frente a fevereiro. Na 
comparação com o mesmo mês 
do ano anterior, houve queda de 
(-23,37%), o maior desde março de 
2015 para o período.  Vale observar 
que a indústria, sem os dados do 
setor Sucroenergético apresentou, 
também, um aumento da ordem 
de (32,84%) frente ao mês de 
fevereiro. Entre os componentes 
que justificam o aumento, de forma 
semelhante ao cenário nacional, 
estão os custos tributários e custos 
com produtos intermediários 
como os principais determinantes 
do crescimento do Índice de Custos 
Industriais em março de 2018.

Por sua vez, o indicador retraiu 
em (-17,12%) no primeiro trimestre 
de 2018, em relação ao primeiro 
trimestre de 2017, desconsiderados 
os efeitos sazonais. Essa é a 
segunda maior taxa de queda no 
primeiro trimestre desde o início 
da crise em 2014. Nessa orientação, 
o aumento no indicador em 
março de 2018 não impactou na 
comparação com o ano anterior 
em razão da redução dos custos 
com capital de giro e com despesas 
de pessoal. O custo com capital de 
giro se destaca por apresentar ao 
longo desse período uma redução 
robusta entre os trimestres.

Sob essa perspectiva, a 
indústria alagoana que atende, 
em boa medida, ao mercado 
interno, manteve o patamar de 
lucratividade à medida que o 
aumento dos custos se aproximou 
dos aumentos de preços de seus 
manufaturados. Nessa direção, os 
dados confirmam no mês que oito 
dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram expansão nos 
custos.   No caso da Indústria 
Química, além da parada para 
manutenção em razão do incêndio 
na planta da maior empresa do 
segmento, essa alta também 
pode ser atribuída à fraca base 
de comparação do mês anterior. 

O indicador de custos industriais cresceu 25,75% em março frente o mês anterior. Os 
componentes para o crescimento da variável são os custos tributários e com produtos 
intermediários.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em 2017, a variável emprego 
industrial apresentou sinais de reação 
com a ocupação e o rendimento 
em ascensão e movia-se na direção 
positiva. Em 2018, a variável 
perdeu o fôlego no movimento de 
continuidade e apresenta retração 
do emprego formal em todas as 
bases de comparação do primeiro 
trimestre. No mês de março, o 
emprego na indústria retraiu 
(-17,50%) em relação a fevereiro. 

Convém reiterar, antes de se 
proceder à análise dos resultados 
encontrados, que o cenário condiz 
também com os aspectos sazonais 
da entressafra açucareira e das 
indústrias com picos oriundos da 
demanda natalina. Nesse sentido, 
o recuo do emprego foi um 
fenômeno generalizado em termos 
setoriais, pois 11 dos 15 setores 
apresentaram recuo no mês.

Na direção contrária, os segmentos 
Material de Transporte com 
(+2,49%), e Minerais Não-Metálicos 
com (+3,77%), apresentaram 
desempenho acima das demais 
indústrias. Como mencionado, a 
recuperação da atividade nesses 
segmentos não teve fortes impactos 
sobre o mercado de trabalho formal 
à medida que o segmento com 
maior alta representa muito pouco 
na totalidade da indústria e seu 
crescimento advém das demandas da 
indústria Sucroenergética. De acordo 
com outra base de comparação, 
CAGED/MT, em função da presença 
de fatores sazonais, foram eliminados 
em março 6.999 empregos celetistas, 
o que representou o segundo 
pior resultado do país no período.

Em relação ao primeiro trimestre do ano imediatamente anterior, janeiro a março de 
2017, houve queda de (-21,85%), e para o mesmo mês do ano anterior houve retração 
de (-16,70%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O rendimento real médio dos 
salários recebidos em março ficou em 
R$ 2.072,31, apresentando expansão 
de 36,50% em relação ao mês 
imediatamente anterior. Tal expansão é 
resultado, em boa medida, das rescisões 
ocorridas em função da entressafra 
açucareira. A massa de rendimentos 
reais de todos os trabalhadores da 
indústria atingiu R$ R$ 51.872.153,03 
no mês de março e R$ 148.004.389,54  
no primeiro trimestre e fechou 
registrando queda de (-14,72%) frente 
ao primeiro trimestre do ano anterior e 
expansão de 20,26%, excluído o setor 
sucroenergético. Já frente ao mesmo 
mês de referência do ano anterior, 
com exclusão dos dados sazonais, 
houve crescimento de 11,46%. 

Nessa direção, a expansão da massa 
salarial no terceiro mês de 2018 frente 
a fevereiro, alcançou (13,41%).  A alta 
ocorreu em duas bases de comparações, 
sendo mais incidentes nos segmentos 
Sucroenergético com (20,01%), 
Produtos Alimentares e Bebidas com 
(15,45%) e Indústria Mecânica com 
(8,22%). Neste contexto, o aumento 
da variável pode estar relacionado 
ao pagamento de adicionais, como 
a participação nos resultados para 
Alimentos e Bebidas e remunerações 
rescisórias para Sucroenergético 
e Indústria Mecânica, condição 
anterior percebida na série histórica.

Deve-se acrescentar à análise que 
a alta na variável, não significa que o 
emprego começou a se estabilizar à 
medida que a taxa de desemprego 
no Brasil atingiu 12,4% no primeiro 
trimestre de 2018, segundo dados da 
PNAD. Em Alagoas, a taxa no trimestre 
encontra-se em 17,7%. Assim, a 
elevação pontual em determinado 
mês não significa a tomada de decisão 
para contratação em decorrência da 
moderação do ritmo da economia.

A massa salarial registrada em março de 2018 é 11,46% maior que a paga em março 
de 2017, excluído o setor açucareiro. Considerando o acumulado no primeiro 
trimestre deste ano frente ao primeiro de 2017, o crescimento alcança 20,26%.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na produção da 
indústria alagoana apresentaram queda 
de (-3,41%) no mês de março frente a 
fevereiro, influenciadas pelo ritmo menos 
acentuado dos principais indicadores de 
produção na indústria sucroenergética. 
Assim, os dados computados 
apresentam retrações representativas 
na variável e consolidam um cenário 
desfavorável para os seguintes setores: 
Sucroenergético (-9,67%), Papel, 
Papelão e Celulose (-7,47%) e Vestuário e 
Calçados (-6,81%) no primeiro trimestre 
do ano, principalmente, porque o 
decréscimo nas horas trabalhadas pode 
ter sido provocado também pelo recuo 
no pessoal ocupado nesses segmentos. 

Ademais, outros setores, entre eles, 
Produtos Alimentares e Bebidas justifica o 
recuo porque a produção industrial entra 
em um período marcado pelas paradas 
para manutenção e pela chegada do 
inverno. A piora do cenário no primeiro 
trimestre é um fator importante frente 
as incertezas e volatilidades oriundas do 
quadro político do segundo semestre. 

De forma geral, a recuperação da 
indústria segue lenta e a produção 
enfrenta dificuldades para manter 
estabilidade, conduzindo a retração do 
faturamento frente a uma sequência 
de alta no fim de 2017 e a diminuição 
do nível de demanda determina o 
menor volume de horas trabalhadas 
que registrou a segunda queda seguida. 
Registra-se como dado importante a 
diminuição da formação de estoques, 
mas ainda há um longo caminho 
para que a produção retorne ao 
patamar anterior ao início dessa crise.

As horas trabalhadas na produção caíram (-3,41%) em março, na série com 
influências sazonais. É o terceiro mês seguido de declínio das horas trabalhadas, 
em razão da menor produção no setor sucroenergético.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A utilização da capacidade 
instalada em março encontra-se 
aquém à registrada em idênticos 
meses dos últimos 03 anos. A 
redução do número de horas 
trabalhadas e a menor atividade 
industrial, frente a fevereiro, 
resultaram em um movimento 
de leve alta da capacidade 
instalada no mês analisado. 

Mesmo considerando o maior 
número de dias úteis, a Utilização 
da Capacidade Instalada da 
indústria em março de 2018 (69%) 
aumentou em relação ao mês 
anterior (67%). Assim, a Capacidade 
Instalada da Indústria Alagoana 
aumentou 2 pontos percentuais 
(p.p.).  Por sua vez, em março, 
a indústria de transformação 
nacional operou, em média, com 
78,2% da capacidade instalada 
em março, o que representa 
um aumento de 0,2 pontos 
percentuais (p.p.) na comparação 
com o patamar de fevereiro. 

Quando analisado março de 
2018 (69%) perante a março de 
2017 (82%), percebe-se uma 
variação negativa de 13 p.p. 
Apenas seis segmentos industriais 
operaram com mais de 70% de 
sua capacidade de produção em 
março de 2018, com destaque 
para os setores: Construção 
Civil e Indústria Mecânica.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) aumentou 0,2 ponto percentual entre fevereiro 
e março de 2018 e alcançou 67%, na série com efeitos sazonais. A UCI média do primeiro 
trimestre de 2018 é 13 p.p. inferior ao registrado no primeiro trimestre de 2017.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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