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RESUMO EXECUTIVO

Depois de cinco meses seguidos de 
resultados negativos, a produção 
da indústria cresce em agosto em 
comparação com o mês anterior. Por 
sua vez, quando analisado o cenário 
da indústria brasileira, de acordo com 
o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ocorreu uma retração 
de (-3,8%), sendo a maior queda desde 
janeiro de 2012, considerando essa base 
de comparação. A indústria brasileira 
vem mostrando dificuldades de engatar 
uma recuperação mais sólida em meio 
à recessão da economia brasileira.
No entanto, mesmo com o aumento da 
variável vendas, o baixo desempenho 
das demais variáveis apresentadas em 
agosto mostraram sinais de fragilidade 
dos indicadores de produção, reflexo da 
alta de taxa de juros, fim das medidas de 
estímulo ao consumo, cenário externo 
adverso, baixos índices de expectativas 
de empresários, política econômica que 
reduz o consumo e retarda investimentos 
e ajuste fiscal que aumentaram as 
dificuldades estruturais da indústria 
alagoana que já é desfavorecida pela 
reduzida diversificação. Ainda assim, é 
possível perceber uma leve expansão 
quando comparado ao mês anterior, 
considerando os próximos meses 
a possiblidade de um efeito de um 
cenário de expansão da confiança 
que estava balizando uma retomada 
ainda que gradual da indústria.
A crise econômica que assola o país, 
principalmente a partir dos últimos 
meses de 2014, implicou em uma piora 
dos indicadores setor sucroenergético. 
No entanto, as expectativas quanto à 
próxima safra são boas, em razão das 
chuvas, da produção, como também 
dos recursos aplicados por meio de 
empréstimos internacionais. Após quatro 
meses de entressafra, em agosto três 
usinas deram início ao novo ciclo da cana 
em Alagoas, após ter atravessado uma 
das piores safras das últimas décadas, 

moendo pouco mais de 16 milhões de 
toneladas de cana no ciclo anterior. 
Assim, o setor sucroenergético alagoano 
deposita as esperanças na moagem que 
se iniciou no mês de agosto. As previsões 
da CONAB são no sentido de que o setor 
deverá moer, 18 milhões de toneladas 
de cana, 12% a mais que a safra passada. 
Com expectativas melhores para o setor, 
US$ 500 milhões, equivalente a 1,7 bilhão 
de reais, foram disponibilizados às 42 
usinas nordestinas que exportam para os 
Estados Unidos. Este empréstimo servirá 
para as usinas pagarem seus débitos com 
os fornecedores e realizar investimentos, 
principalmente na parte agrícola. Essa 
combinação de preços mais altos, clima 
favorável e empréstimo internacional, 
podem garantir uma recuperação, 
ainda que lenta, do setor em Alagoas.
Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
a balança comercial brasileira acumula 
superávit de US$ 32,37 bilhões de 
janeiro a agosto deste ano. O resultado 
é o melhor para o período desde o início 
da série histórica, em 1989. Antes, o 
maior saldo registrado havia sido o de 
janeiro a agosto de 2006, positivo em 
US$ 29,7 bilhões. O saldo positivo de 
agosto resultou de US$ 16,989 bilhões 
em exportações e US$ 12,849 bilhões em 
importações. O valor exportado cresceu 
0,2% em relação a agosto de 2015 e recuou 
5% na comparação com julho deste ano, 
de acordo com o critério da média diária. 
Com a forte dependência do setor 
sucroenergético, a curva de crescimento 
das exportações acompanha de perto, 
a evolução da safra de cana-de-açúcar 
no Estado. Por isso os maiores volumes 
de exportação são registrados entre 
dezembro e fevereiro, no pico da 
colheita. Em agosto, Alagoas registrou 
o menor volume de exportações do 
ano, US$ 5,6 milhões. O resultado foi 
positivo se comparado a igual período 
do ano anterior (US$ 5,1 milhões), com 

Vendas Industriais 
Atividade industrial alagoana cresceu 
0,56% frente a julho. Esse crescimento 
é sustentado principalmente pela 
Indústria de Material de Transporte 
e, considerando os efeitos período 
eleitoral em que a indústria 
Editorial e Gráfica também mostrou 
crescimento.

Custo das Operações Indutriais    
O Indicador de Custos Industriais 
caiu (-4,56%) em agosto de 2016, 
em comparação com julho. Entre os 
componentes do custo de produção, 
o Setor Sucroenergético foi o setor 
com menor efeito na variável.

Pessoal Empregado
De forma contrária, a realidade 
nacional, a indústria alagoana 
mostrou uma retomada do nível de 
contratação.

Remunerações Pagas
Inflação alta e queda no salário 
provocou uma retração na variável 
massa salarial de (-0,50%) frente 
a julho de 2016, ainda que maior 
quando comparado com o mesmo 
período do ano anterior. 

Horas Trabalhadas
Com indicador de vendas em 
crescimento, a indústria aumenta a 
variável e sua encomendas para as 
festas de final de ano. 

Utilização da
Capacidade Instalada
Comparativamente ao mês 
anterior, a UCI apresentou um leve 
aumento, o que significa que a 
indústria, nesse momento, opera 
com 66% da capacidade fabril. 

Indicadores de Desempenho
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Fatos Relevantes
Agosto/2016 Em agosto a maior parte dos indicadores pesquisados 

registrou variação positiva, exceto pelas remunerações pagas.



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

Indicadores de Desempenho
   Ano 7- nº 58 Agosto de  2016

 

crescimento de 9,8%. Em relação a 
julho (US$ 11,8 milhões), no entanto, a 
queda nas exportações foi de -52,5%.
Do lado das compras do Brasil no 
exterior, houve queda de 8,3% na 
comparação com agosto de 2015 e 
um recuo de 0,2% na comparação com 
julho de 2016, também pela média 
diária. A média diária leva em conta o 
valor negociado por dia útil durante 
o período. As importações têm caído 
mais que as exportações. Isso porque 
a recessão da economia brasileira 
reduz a demanda por produtos 
importados.  Em relação ao cenário 
local, a economia seguiu em recessão 
no segundo trimestre deste ano.
O primeiro semestre do ano 
foi marcado pela instalação de 
várias empresas no estado, sendo 
destaques as fábricas dos grupos 
Cimento Zumbi, Alaplásticos, Lemix 
e Atacadista de Paletes de Madeira. 
Um importante aliado na atração de 

novas indústrias é o Programa de 
Desenvolvimento Integrado do Estado 
de Alagoas (Prodesin) que passou 
por uma modernização para garantir 
melhores incentivos às empresas 
que buscam se instalar em Alagoas.
Diferente da tendência contracionista 
da indústria, exerceram, influências 
positivas significativas, no indicador 
Vendas, os gêneros de Editorial e 
Gráfico (55,48%), com reflexo do 
aumento da produção para atender 
as campanhas eleitorais no período 
eleitoral, para governo e vereadores. 
Com devido destaque também a 
Indústria de Material de Transporte com 
(270,72%) de crescimento das vendas 
quando comparado com o mês de 
julho, a indústria apresentou em seus 
demais indicadores uma participação 
negativa, com uma baixa utilização 
da capacidade instalada (19%). Esse 
cenário sugere que o setor diminuiu 
seu processo produtivo pela influência 

da movimentação dos estoques. As 
vendas de uma maneira geral foram 
positivas no período, ainda que inferior 
ao mesmo período do ano anterior.
Em agosto de 2016 as vendas 
cresceram, em termos reais, (0,56%) 
sobre julho. O custo das operações 
industriais reduziram (-4,56%) em 
agosto na comparação com julho. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou uma ampliação de (9,11%) 
quando analisado a julho.  A variável 
hora trabalhada registrou aumento 
de (5,57%), frente a julho. A indústria 
alagoana apresentou apenas um 1 
p.p. superior utilização da capacidade 
instalada em relação a julho. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-0,50%) no mês de 
agosto em relação ao mês anterior.  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em agosto de 2016, a variável volta 
a mostrar um quadro de menor ritmo 
produtivo, com perfil disseminado de taxas 
negativas, com relação ao cenário observado 
em 2015. De acordo com o gráfico ao lado, 
verifica-se que a variável venda apresenta, 
em meses anteriores a agosto, variações 
positivas bem modestas. Analisando o 
indicador na disseminação setorial, percebe-
se uma baixa aceleração industrial, sendo 
que os últimos três meses foram marcados 
por um leve crescimento, conforme o gráfico 
de evolução de vendas.  As vendas no mês 
analisado cresceram (2,78%), excluindo 
o setor sucroenergético em comparação 
com julho. Os setores que apresentaram 
destaque de crescimento nesse período 
foi material de transporte com aumento 
de 270,72% frente a julho, a indústria 
Editorial e Gráfica com 55,48% e minerais 
não-metálicos com 26,98% de aumento.

A análise da trajetória da produção 
industrial em agosto reflete uma grande 
volatilidade. Após a sequência de baixo 
crescimento, a variável venda apresenta 
resultado positivo de 0,56% frente ao 
mês anterior, mas com um resultado 
mais otimista de 2,78% quando excluído 
os dados do setor Sucroenergético. 

Dentre os setores analisados, 
cinco deles apresentaram retração nas 
vendas no mês de agosto, com destaque 
para o setor sucroenergético (-10,29%), 
Construção civil (-6,47%). Essa retração 
no cenário nacional também é uma 
realidade, depois de cinco meses seguidos 
de resultados positivos, a produção da 
indústria brasileira recuou (-3,8%) em 
agosto em comparação com o mês anterior.

No ano acumulado de janeiro a 
agosto, a indústria acumula queda de 
(-33,98%). Essa taxa se justificou pela trajetória 
descendente iniciada em fevereiro e assinalou 
o resultado negativo para o indicador geral 
até os últimos embarques da indústria 
açucareira alterarem o dado acumulado. 

As vendas industriais no mês de agosto permaneceram estáveis nos 
últimos três meses, com leve crescimento no mês, sendo destaque o 
setor de material de transportes.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O nível de empregos na 
indústria alagoana, voltou a crescer 
no mês de agosto, após uma leve 
queda em julho, como observa-se no 
gráfico da evolução de quantidade 
emprego. De acordo com a Pesquisa 
de Desempenho  o emprego industrial 
aumentou (9,11%) em agosto, na 
comparação com o mês anterior.  

A economia, ainda sentindo 
os efeitos da crise, continua fechando 
vagas de trabalho com carteira assinada. 
Segundo números do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), no mês de agosto as 
demissões superaram as contratações 
em 33.953 empregos. Apesar de 
negativo, o resultado do mês passado 
foi menos ruim do que o registrado 
em agosto de 2015, quando foram 
fechados 86.543 postos de trabalho. 
Em agosto, segundo os números do 
governo, o setor que mais demitiu foi 
a construção civil, com fechamento de 
22.113 postos formais de trabalho. A 
região Nordeste, por sua vez, registrou 
a demissão de 204.945 trabalhadores 
no período, Alagoas registrou a 
criação de 4.099 postos de trabalho.

Os principais setores que 
influenciaram esse índice de 
criação de empregos, foram, o setor 
sucroenergético que após quatro 
meses de entressafra, teve início 
em agosto o novo ciclo da cana em 
Alagoas, com isso a taxa de crescimento 
no setor foi de 16,76%, comparado 
ao mês anterior. O setor de Madeira, 
também mostrou crescimento no 
número de empregos gerados 
no mês, com 5,88% de expansão. 

Dentre os 13 setores 
investigados, nove dele apresentaram 
redução dos postos de trabalho. O setor 
de vestuário e calçados  apresentou 
queda de (-5,06%) comparando com 
o mês anterior. A indústria química 
também apresentou queda de 
(-2,7%) do pessoal empregado, no 
entanto essa taxa foi melhor do que 
no mesmo período do ano anterior.

Em agosto, o emprego industrial voltou a crescer, 
alcançando valores positivos de 9,11%, contudo, ao 
excluir o setor sucroenergético a taxa retrai (-1,09%) 

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A evolução das horas 
trabalhadas na produção no mercado 
alagoano apresentou uma expansão 
acentuada no mês analisado. Destaca-
se que agosto de 2016 teve 23 dias 
úteis, dois a mais do que em agosto 
de 2015. Ressalta-se que a análise é 
resultado de uma série de indicadores 
que favorecem o crescimento da 
quantidade de horas trabalhadas, 
como capacidade produtiva, ainda 
que o mês de agosto seja um período 
favorável para formação de estoque, 
período em que iniciam as encomendas 
para as festas de final de ano. 

No cenário nacional, de 
acordo com dados da CNI as horas 
trabalhadas   na   produção   recuaram   
3,2%.   A queda sucede dois meses de 
pequenas variações (aumento de 0,3% 
em junho e recuo de 0,2% em julho). 
Ao se comparar o acumulado entre 
janeiro e agosto, as horas trabalhadas 
caíram 8,8% entre 2015 e 2016.  

A variável na indústria 
alagoana apresentou crescimento 
de (5,57%) no mês de agosto, contra 
julho, influenciada pela produção 
açucareira. Setores como a Indústria 
diversas e mobiliário (15,53%) e a 
Indústria Mecânica (17,02%) foram 
as que apresentaram maior destaque 
na variável de horas trabalhadas. 
Com efeito do crescimento das 
vendas no período, bem como a 
expansão da capacidade operacional, 
atribui-se também, o fato de que o 
comportamento do emprego industrial 
em agosto já traz consequências diretas 
sobre as horas trabalhadas, entre as 
quais, os fatos de apenas seis setores 
apresentaram no mês alta na variável. 

Essa expansão das horas 
trabalhadas tem influência na 
quantidade de dias uteis, que em 
agosto foram 2 dias a mais, quando 
comparados ao mês anterior. Por outro 
lado,  outros setores contrariaram 
a curva de crescimento geral da 
indústria,  como a indústria de 
Vestuário e Calçados  que apresentou 
a maior taxa de declínio, (-11,21%). 

Horas trabalhadas na produção, indicador mais relacionado com o 
nível de atividade, cresceu 5,57%, com influência do setor açucareiro

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De acordo com a pesquisa de 
desempenho industrial a indústria 
alagoana demonstrou baixa 
volatilidade nos últimos meses. Os 
dados registraram queda de (-0,5%) 
incluindo o setor sucroenergético. 
Os Indicadores Industriais de agosto 
apontam que a indústria ainda 
mostra sinais de continuidade do 
ciclo recessivo. Quando descontados 
os efeitos sazonais – e a correção 
para os dias úteis –, o índice registra 
queda na passagem de julho para 
agosto, excetuando-se apenas a 
utilização da capacidade instalada.

Ainda com o aumento na geração 
de empregos, o indicador da massa 
salarial é influenciado pela crise ainda 
vivida na indústria, onde alternativas 
para não demissão é a redução de 
salários, férias coletivas, entre outras 
estratégias para manutenção fabril. 

Destaca-se que poderá ocorrer 
a intensificação da atividade industrial 
para os próximos meses, visto que a 
retomada da utilização da capacidade 
instalada foi confirmada em agosto 
por meio da expansão de 1 p.p. 
Adicionalmente, esse cenário além de 
relevante apresenta-se uma relativa 
constância em razão da maturação 
de novos investimentos para os 
próximos meses, ou seja, a expansão da 
produção para atender as encomendas 
e vendas das festas natalinas.

Em convergência com o recuo 
da variável quando se analisa a 
indústria sem o setor sucroenergético, 
a massa salarial recuou (-2,95%) 
em relação a julho. Todavia, o 
resultado de agosto de 2015 mostrou 
superior ao observado no ano atual, 
constituindo uma taxa negativa de 
(-20,51%) em 2016, frente a 2015. 

No mês, a redução da massa 
salarial ocorreu principalmente nos 
setores de Material de Transportes 
(-8,59%) e na Indústria Química 
(-11,81%) em decorrência da redução de 
pessoal e de horas extras não realizadas.

Em agosto, a massa salarial real caiu (-2,95%), quando excluído o setor 
sucroenergético.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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 Os custos dos insumos usados pela 
indústria caíram entre julho e agosto. Um 
recuo nesse indicador é importante porque 
mostra que a indústria começa a ter um 
custo menor de produção, o que aumenta 
as margens de lucro das empresas, o que 
permite uma possiblidade de retomada na  
recessão. 

Apesar da base de comparação ser 
bastante tênue em decorrência dos efeitos 
sazonais do início da safra, o gráfico ao lado 
apresenta a variável em meio a uma série 
de oscilações. Nessa direção, essa condição 
de altas e baixas ocorre de maneira 
disseminada entre os setores industriais, 
independente do porte. Logo os resultados 
do COI em agosto apresentaram um recuo 
da ordem de (-4,56%) frente ao mês de julho 
e (-2,53%) excluso o setor sucronergético.

Dentre os 12 setores que 
possibilitaram composição de dados para 
análise, três apresentaram custos abaixo 
da média da indústria e três ultrapassaram 
a média da variável. Entre os setores com 
elevado crescimento que pode significar 
uma formação de estoque até o final do ano, 
destacam-se os seguintes: Minerais não-
metálicos (52,65%), Vestuários e Calcados 
(10,43%), Material de Transporte (154,17%). 
Por outro lado, os setores com recuo foram 
os seguintes: Sucroenergético (-23,49%), 
Editorial e gráfica (-15,69%). 

Os resultados do COI em agosto 
apresentaram uma consistente queda no 
comparativo anual, de (-23,2%) quando 
comparado com 2015. Mesmo com 
o aumento das contratações, o custo 
permanece negativo.

O setor sucroenergético e editorial e gráfico são os principais 
responsáveis pela queda nos custos operacionais da indústria 
alagoana

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 da indústria brasileira, 
o nível de uso do parque fabril, 
somou 77,1% em agosto em termos 
dessazonalizados, com uma alta de 
0,3 ponto percentual em relação ao 
registrado no mês de julho deste 
ano. Apesar do aumento, ainda está 
0,8 ponto percentual abaixo do 
patamar de agosto do ano passado.
No cenário local, em 2016, as 
indústrias alagoanas operaram, 
em média, com 66% de utilização 
da capacidade instalada (UCI), 
apresentando após maio uma 
retomada de crescimento, 
seguindo um aumento produtivo 
para retomada das vendas e 
complementariedade de estoque. 
Agosto começam as encomendas 
para o fim de ano, com isso a 
tendência é que nos próximos 
meses a produção industrial cresça. 
Seguindo de forma semelhante 
ao comportamento do emprego 
e horas trabalhadas, o nível de 
utilização da capacidade instalada 
(UCI) ampliou, alcançando 56% 
em agosto, excluso a atividade 
Sucroenergética. Com isso, após 
o primeiro semestre de queda, 
a variável completou três meses 
consecutivos de expansão 
evidenciando um quadro de 
retomada da atividade industrial. 
Os principais setores foram a 
indústria diversas e mobiliário, com 
69% da utilização da capacidade, 
22 pontos percentuais a mais que 
no mês anterior, em seguida o 
setor químico, com 94%, 15 pontos 
percentuais a mais em agosto. 
Dentre os 15 setores analisados, 
11 operaram com mais de 50% 
da capacidade instalada, com 
destaque estão os setores da 
Construção Civil (91%), Papel, 
papelão e celulose (81%) e 
produtos de matérias plásticas e 
borracha (78%).

A Utilização da Capacidade Instalada em agosto aumentou 19 pontos 
quando comparado com o ano anterior

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 

Indicadores de Desempenho
Publicação mensal da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA

 
 

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA
 

Presidente
José Carlos Lyra de Andrade

 
1º Vice-presidente

José da Silva Nogueira Filho

 
 Unidade Técnica – UNITEC/FIEA

 
Coordenador

Helvio Vilas Boas
 

Elaboração
Núcleo de Pesquisas do IEL/AL

Coordenadora
Eliana Sá  

 
Informações Técnicas

Reynaldo Rubem Ferreira Júnior  -  82 2121.3085  l  2121.3079
Luciana Santa Rita  -  82 2121.3085  l  2121.3079

 
Diagramação

Núcleo de Inovação e Pesquisa

Endereço: Av. Fernandes Lima, 385 - Farol
Ed. Casa da Indústria Napoleão Barbosa 

6º andar - CEP: 57.055-902


