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RESUMO EXECUTIVO

Considerando a análise dos dados, percebe-
se que a indústria alagoana inicia o ano de 2017, 
excluindo os dados do setor Sucroenergético, 
com sinais gerais de melhora na comparação 
com o ano passado, mesmo considerando que a 
base de comparação seja mínima porque reflete 
a queda dos dois anos de crise econômica, 
mas recebe a influência da queda da inflação, 
da taxa de juros e dos índices de desemprego.

De acordo com a análise dos indicadores 
industriais em janeiro de 2017, a comparação 
entre os meses de janeiro e dezembro apresentou 
resultados heterogêneos entre as variáveis. 
O destaque é decorrente da alta na indústria 
química que registrou na venda industrial a 
terceira variação positiva seguida, avançando 
17,55% no mês. Vale ressaltar que com o segundo 
maior peso na indústria, seu resultado acumulado 
em 12 meses (19,54%) acompanha a demanda 
maior de resinas plásticas no mercado interno, 
destacando a expansão do mercado externo. 

A despeito desse cenário promissor no mês, 
o setor químico apresentou, segundo os dados 
veiculados recentemente pela maior empresa 
do segmento, que o EBITDA  em 2016 cresceu 
23% em relação ao ano anterior e registrou 
R$ 11,5 bilhões (US$ 3,3 bilhões, alta de 18% 
em dólar). Tal resultado é explicado pelo bom 
desempenho operacional das plantas industriais, 
os níveis atuais de spreads de resinas no mercado 
internacional, o maior volume de exportações, 
a boa performance das operações dos Estados 
Unidos e da Europa, além da depreciação 
média do real de 5%.  Como tal, nas unidades 
de Alagoas, a expressiva evolução das vendas 
no mercado internacional, consequência do 
bom desempenho demanda externa registrou 
um crescimento de 7,5% e impulsionou a 
demanda por resinas em 15%. Ademais, a 
recuperação dos preços internacionais de resinas 
termoplásticas e dos petroquímicos básicos, 
decorrente da melhoria do cenário econômico 
global impactou positivamente os resultados. 

De forma geral, a leve alta de 0,42% no 
indicador de venda no primeiro mês do ano de 
2017 reforça as perspectivas de paralisação da 
queda da produção da indústria alagoana. Além 
da retomada do uso da capacidade instalada 
em alguns segmentos, as expectativas estão 
ancoradas em um avanço dos projetos da Cadeia 
Produtiva da Química e do Plástico de Alagoas 

(CPQP). De acordo com pesquisa divulgada pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, enquanto a 
maioria  dos estados brasileiros fechou postos de 
trabalho na indústria transformadora de plástico, 
com cerca de 12 mil demissões no total nacional, 
Alagoas apresentou o primeiro lugar no ranking 
de contratações, com a criação de 142 novos 
postos de trabalho em janeiro. Por outro lado, 
alguns setores já se manifestam positivamente 
na demanda da indústria geral em razão da 
possiblidade de aumento da capacidade instalada.

No contraponto, para o mesmo período 
do ano anterior, o segmento de produtos 
alimentares e bebidas e produtos de matérias 
plásticos e borracha destacaram-se com altas 
de 7,46% e 15,39%, respectivamente. Nessa 
perspectiva, a indústria alagoana caminhou em 
2016 na mesma direção do cenário nacional 
afetada ainda pelo baixo nível de confiança de 
empresários e consumidores, pela redução do 
poder de compra das famílias e do crédito e pela 
desaceleração da demanda doméstica. Por sua 
vez, para 2017, além do início de funcionamento 
de novas indústrias, o setor de construção civil 
deverá ter sua dinâmica impulsionada Alagoas 
por meio da retomada das grandes obras, como 
a duplicação da BR 101, a continuidade das obras 
do Canal do Sertão Alagoano, um dos maiores 
projetos de infraestrutura hídrica da segunda fase 
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 
2) no Nordeste com 250 quilômetros de extensão.

Por sua vez, o setor sucroenergético 
apresentou contração de (-9,09%) na venda 
industrial em janeiro, refletindo tanto a chegada 
da entressafra na produção doméstica quanto 
o reflexo da alta base comparação dos meses 
anteriores. Nessa direção, a maior parte dos 
indicadores na indústria Sucroenergética 
apresentou desempenho negativo no primeiro 
mês de 2017. Segundo informações do 
Sindaçúcar/AL, nessa safra os preços observados 
estão maiores que os ocorridos no ciclo anterior, 
em razão da baixa de oferta na região centro-
sul do Brasil, mas a situação de escassez hídrica 
em relação à média histórica resultou no baixo 
desenvolvimento dos canaviais.  De maneira geral, 
há uma distância da média histórica de 25 milhões 
de tonelada de cana e nesse ciclo não deverá 
haver nenhum crescimento em comparação a 
safra anterior, representando uma redução de 
expectativa em relação ao início da moagem que 
era de 18 milhões de toneladas. Considerando 

Vendas Industriais 
Indústria alagoana inicia o ano 
de 2016 com crescimento de 
(+0,42%) em relação a dezembro 
de 2016 e recuou (-17,78%) 
frente ao mesmo período do 
ano anterior.

Custo das Operações Indutriais    
A queda de (-17,96%) 
refletiu, em boa medida, no 
recuo da produção do setor 
Sucroenergético.

Pessoal Empregado
Em relação a janeiro do ano 
passado, o emprego industrial 
avançou (10,05%). No mês em 
2017, a taxa recua (-5,64%), 
sendo considerado um 
resultado brando, mas positivo 
para o período, considerando os 
desligamentos da indústria do 
açúcar.

Remunerações Pagas
Aumento das verbas rescisórias 
em algumas empresas do setor 
Sucroenergético e de Minerais 
Não-Metálicos explica resultado 
de alta em janeiro.

Horas Trabalhadas
Em janeiro, o nível de horas 
trabalhadas é (-7,24%) inferior 
ao de dezembro de 2016, o que 
deixa claro a relativa influência 
dos 22 dias úteis.

Utilização da
Capacidade Instalada
Redução de (-5) p.p no uso da 
capacidade instalada permitiu 
que a variável continuasse 
negativa em janeiro.

Indicadores de Desempenho
Publicado em  Abril de 2017

Fatos Relevantes
Janeiro/2017 Na comparação com dezembro de 2016, na série com 

os dados da indústria Sucroenergética, a expectativa 
foi de estabilidade com uma leve alta de 0,42% no mês.
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os dados do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, em janeiro de 2017 
foram exportados US$ 57,5 milhões, valor 
(16,79%) maior do que as exportações em 
igual período do ano passado, sendo que em 
dezembro de 2016 foram exportados US$ 
76,1 milhões, representando uma queda de 
(-24,4%) para janeiro de 2017.É importante 
ressaltar que essa diferença de base na 
avaliação do indicador de venda industrial 
do setor Sucroenergético para o comércio 
exterior pode ser explicado pelo cômputo 
posterior dos embarques nos meses. 

Quando se avalia a dinâmica da variável 
emprego industrial, observou uma queda 

de (-5,64%) frente a dezembro de 2016. 
Considerando a variável em outra base de 
comparação, CAGED/MT, em janeiro de 
2016, verificou-se, em razão particularmente 
da presença de fatores sazonais, uma 
queda de 6.706 empregos celetistas, o que 
representou uma redução de (-1,88%) em 
relação ao estoque de assalariados do mês 
anterior. Tal desempenho foi proveniente 
do declínio do emprego principalmente 
nos setores na Indústria de Transformação 
(-6.348 postos) e Comércio (-538 postos) 
cujos saldos mais que superaram a expansão 
do emprego nos Serviços (+397postos). 

Em janeiro de 2017, as vendas reais 

da indústria avançaram, em termos reais 
(0,42%), sobre dezembro. O custo das 
operações industriais recuou (-17,96%) na 
mesma comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou recuou de (-5,64%).  A 
variável hora trabalhada registrou queda 
de (-7,24%) frente a dezembro. A queda nas 
horas refletiu no recuo do nível de  utilização 
da capacidade instalada. A indústria alagoana 
passou de 83% para 78%, incluso o setor 
Sucroenergético. A massa salarial industrial 
apresentou uma alta de (0,67%) no mês 
de janeiro em relação ao mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A alta de 0,42% da variável venda 
industrial na passagem entre os meses de 
janeiro e dezembro foi consequência do 
bom desempenho da indústria Química. O 
consumo aparente de resinas que é uma 
estimativa que corresponde à produção 
industrial doméstica apresentou forte alta 
no mercado internacional, com expansão 
de 17,55% na margem. Por sua vez, o 
indicador de Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha obteve um resultado mais modesto, 
registrando crescimento de 13,31%, 
ainda na comparação com o mês anterior. 

A composição da variável deve-se 
também a relevância do setor sucroenergético, 
que registrou a segunda variação negativa 
seguida, recuando (-9,09%) no mês. Ressalva-
se que pelo fato de ter o maior peso na 
indústria, seu resultado acumulado em 12 
meses (-28,08%) implica diretamente ao 
verificado na venda consolidada (-5,09%), 
evidenciando um efeito mais direto na 
contribuição externa. Por sua vez, o setor de 
Produtos Alimentares e Bebidas apresentou 
contração de (-10,14%) em janeiro, refletindo 
o mau desempenho tanto da produção 
doméstica quanto das exportações. Nas 
bases de comparação em relação ao mesmo 
período do ano anterior, os segmentos de 
Produtos Alimentares e Bebidas e Química 
destacaram-se com altas de 16,8% e 15,33%. 

Por outro lado, a maior parte do 
segmentos apresentou desempenho 
negativo no primeiro mês de 2017. Entre 
os destaques, a venda da construção civil 
apresentou retração de (-58,2%). Além 
disso, para o desempenho de Minerais Não-
Metálicos, houve retração tanto no indicador 
do mês (-30,51%) quanto na comparação no 
acumulado de doze meses com retração de 
(-23,74%). Por fim, setores mais relacionados 
a dinâmica do setor sucroenergético, 
como a Indústria mecânica a venda recuou 
(-47,26%) ante o mês de dezembro. Na 
comparação entre janeiro de 2017 e o 
mesmo período de 2016, o desempenho 
positivo ou negativo não foi generalizado.

No que tange aos indicadores da venda industrial, o desempenho 
exibido na comparação entre janeiro e dezembro, apresentou o 
comportamento heterogêneo verificado nos meses anteriores.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Analisando os resultados 
do emprego industrial no mês, os 
indicadores, confirmam um quadro 
pontuado por uma tendência a 
estabilidade, visto que a queda não 
ocorreu de forma ampla e disseminada 
setorialmente. Assim, o emprego 
industrial reduziu (-5,64%) em janeiro 
na comparação com o mês anterior. 

Em outra base de comparação, 
os dados divulgados pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) 
demonstram que o Estado teve 
uma queda na variável com 
redução de empregos com carteira 
assinada (saldo entre contratações 
e demissões). Segundo informações 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregado (Caged), Alagoas 
fechou o primeiro mês do ano com 
menos (-6.706) empregos celetistas

Esse resultado pode ser 
explicado ao considerar que em um 
cenário sazonal, os ajustes iniciais são 
refletidos no Valor de Transformação 
Industrial, buscando uma acomodação 
da produção e nivelamento dos 
estoques.  Posteriormente é que 
se iniciam as reduções nas horas 
extras, férias e acordos coletivos 
à medida que as demissões 
incorrem em custos trabalhistas. 

Após uma trajetória de quatro 
meses de expansão, a queda do 
emprego no mês reflete em redução do 
desempenho da atividade industrial 
e um cenário de acomodação, pois 
de agosto a dezembro de 2016 a 
variável acumulou um crescimento 
devido às contratações da indústria 
Sucroenergética. Em paralelo, deve-
se destacar, também, que janeiro é 
um mês desfavorável à contratação 
à medida que as empresas 
começam a retrair a produção 
devido aos estoques de final de ano.  

O Indicador de emprego industrial apresentou recuo de (-5,64%) referente 
a janeiro frente ao mês anterior. Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, a variável teria ficado 10,05% acima do patamar de janeiro de 2016.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Quando se analisa a variável, 
o mês foi marcado pelo aumento da 
ociosidade, bem como pela redução 
da geração líquida de empregos.

Como tal, as horas trabalhadas 
na produção da indústria alagoana 
apresentaram retração de (-7,24%) 
no mês de janeiro, contra dezembro, 
influenciadas pelo ritmo menos 
acentuado do corte da matéria-prima 
do setor sucroenergético, devido 
aos baixos índices pluviométricos 
das regiões produtoras do 
estado, bem como pela redução 
dos principais indicadores de 
demanda interna de alguns 
setores  relevantes na composição 
da indústria como produtos 
alimentares e bebidas e produtos 
de matérias plásticas e borracha.

Dos quinze setores analisados 
pela pesquisa, apenas sete 
apresentaram alta no mês, tendo 
as maiores quedas ocorridas em 
Papel, Papelão e Celulose (-11,66%) e 
Sucroenergético (-10,82%). Percebe-
se que a retração nesses setores 
está associado a sazonalidade do 
período, a ociosidade e as demissões 
nas empresas. Todavia, a previsão da 
entidade é que, no primeiro semestre 
desse ano, o setor já registre 
aumento das horas trabalhadas e do 
nível de uso da capacidade instalada.

Por outro lado, o desempenho 
dos demais setores mostra-se em 
conformidade com os condicionantes 
sazonais que envolvem a produção, 
e, por conseguinte as suas 
contratações.  É importante, também, 
sublinhar o efeito temporário, visto 
que o mês de janeiro é, normalmente 
de menor aquecimento na indústria.

O indicador de horas trabalhadas recuou (-7,24%) na comparação 
entre janeiro deste ano com o mesmo mês de 2016, o que representou 
o primeiro resultado negativo seguido.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A massa salarial cresceu 
0,67% em janeiro, frente ao mês 
anterior. O leve crescimento no mês 
aconteceu devido à contabilização 
de outras formas de rendimento do 
trabalho, como as  verbas rescisórias. 

Analisando a variável, sem 
a influência açucareira, verifica-
se no mês um recuo da ordem 
de (-10,79%). Boa parte deste 
desempenho negativo deve-se 
ao comportamento das Indústrias 
Química e Produtos Alimentares e 
Bebidas. As justificativas apontadas 
para explicar tal desempenho 
negativo referem-se a maior base 
de comparação em dezembro em 
razão do pagamento de parte do 
décimo terceiro salário, pagamento 
de férias e gratificações adicionais. 

Ao analisarmos o movimento 
de disseminação da atividade 
industrial, constata-se que nove, 
dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram recuo nos salários em 
janeiro.   Sublinha-se que a maior 
retração na variável ocorreu no gênero 
madeira com (-19,47%). Dois fatores 
concorreram para esse movimento 
de desaceleração: a redução de turno 
e o menor crescimento da ocupação. 

No que tange ao acumulado 
do ano, a pesquisa revelou a 
expansão de 29,75%, incluso o setor 
sucroenergético e uma retração de 
(-1,04%) na indústria quando excluso 
a indústria do açúcar. Salienta-se que 
apesar do recuo, as remunerações 
diminuíram em um ritmo menor do 
que o que vinha sendo computado 
até setembro de 2016 em razão do 
recuo da inflação. Devem-se considerar 
os efeitos da desvalorização cambial 
que já começam a ser observados a 
partir da movimentação dos índices 
de inflação nos últimos quatro meses. 
Esses dados refletem, em suma, o 
efeito da crise sobre a economia. 

Em relação aos indicadores da massa salarial, o desempenho exibido 
na comparação entre janeiro e dezembro, na série com os dados do 
Setor Sucroenergético, voltou a ser positivo.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Quando se analisa a variável custos 
de operações industriais, percebe-se que os 
custos no setor aumentaram no ano passado 
e devem continuar elevados em 2017.  Todavia 
o indicador vem sendo afetado pela redução 
da expectativa inflacionária e pelo cenário 
econômico do Brasil que já apresenta sinais 
da melhoria do consumo, além da possível 
retomada da confiança dos empresários.

Considerando o impacto negativo da 
desvalorização cambial na variável, além do 
aumento dos custos industriais de maneira 
superior ao aumento dos preços dos produtos 
manufaturados, percebe-se uma perda de 
margem de lucro das indústrias. Atente-se 
que essa condição é um desdobramento 
dos efeitos da crise econômica, que 
diminuiu o consumo, limitando o repasse 
da elevação dos custos aos preços.

De forma geral, um dos determinantes 
do recuo de (-17,95%) nos custos no mês 
é resultado da redução da produção 
do Setor Sucroenergético e do custo 
com bens intermediários pela indústria 
química, que caiu impulsionado pela 
desvalorização do real frente ao dólar.

Por outro lado, a variável apresentou 
recuo intensivo em outros gêneros, entre eles: 
Vestuário e Calçados com recuo de (-34,52%), 
Minerais Não-Metálicos com retração de 
(-37,36%), Sucroenergético com (-40,45%) e 
Indústrias Diversas e Mobiliário com (-46,15%). 
Assim, o índice do nível de atividade do 
COI em relação ao usual recuou, na maior 
parte dos segmentos. Tal condição deve ser 
avaliada com a ociosidade que diminuiu 
o consumo de insumos. Vale mencionar, 
ainda, que os setores que expressaram 
diminuição na variável apresentam condições 
de estoques maiores ou apresentaram 
demandas sazonais nos meses anteriores.

O recuo na passagem entre os meses de dezembro e janeiro foi 
consequência da queda do desempenho da produção dos dois 
principais segmentos da indústria, Sucroenergético e Química.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



8
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 8 - nº 63 Janeiro de  2017

 

Apesar do crescimento da 
confiança dos empresários no 
primeiro mês do ano, alguns sinais 
do baixo desempenho industrial 
ainda apresentam preocupação 
para a produção local, reforçando 
que a utilização da capacidade 
instalada tenha tido recuo pelo 
segundo mês consecutivo. Tal 
condição sinaliza, portanto, a 
desaceleração no ritmo de produção. 

A utilização da capacidade 
instalada da indústria de Alagoas, 
incluso o setor sucroenergético, 
atingiu 78% em janeiro, ante 
83%% no mês anterior e 78% em 
janeiro do ano passado. O recuo 
no uso da capacidade aconteceu 
de forma mais suave frente a uma 
redução das horas trabalhadas. 

Por sua vez, os dados revelaram 
que a alta de 2p.p. na utilização 
da capacidade instalada, excluso 
o setor sucroenergético, foi mais 
intensa em relação a dezembro. 
Dos segmentos com maior grau 
de utilização no mês frente ao 
mês anterior, destaque para: 
Minerais Não-Metálicos, Editorial 
e Gráfica e Indústria Mecânica. 
Assim, os dados revelam que a 
utilização da capacidade instalada 
da Indústria Alagoana alcançou 
esse índice, considerando também 
a expectativa de final da safra.

Dos quinze setores analisados, 
quatro apresentaram nível de 
Utilização da Capacidade acima 
de 80%: Construção Civil (90%), 
Papel, Papelão e Celulose (88%), 
Química (88%) e Sucroenergético 
(83%). No contraponto, os níveis 
mais baixos estão concentrados 
nos setores de Têxtil (14%) e 
Vestuário e Calçados (24%).

A Utilização da Capacidade Instalada em janeiro apresenta queda de 
(-5%), incluído o setor Sucroenergético.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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