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RESUMO EXECUTIVO

Embora os dados relativos de de-
sempenho da variável venda industrial te-
nham apresentado altas de 7,63% no mês 
de dezembro e 6,32% no acumulado do 
ano, as condições isonômicas de compe-
tição contemplam no mês o impacto das 
transferências internacionais da indústria 
Sucroenergética que tem em dezembro o 
ápice da safra. Nessa direção, é importante 
ressaltar que retirando-se os dados perti-
nentes ao setor Sucroenergético, a venda 
industrial recuou (-13,77%) em dezembro 
e expandiu 12,63% no acumulado do ano, 
fruto dos efeitos da indústria química que 
já responde por mais de 30% da totalidade 
da indústria alagoana. Como tal, a indústria 
alagoana termina o ano com crescimen-
to em decorrência dos efeitos positivos 
na maior empresa da indústria química. 

No cenário nacional, as vendas da  
indústria química encolheram 5,37% en-
quanto a demanda nacional por produtos 
químicos de uso industrial, mensurada pelo 
Consumo Aparente Nacional (CAN), apre-
sentou baixa de 6,8%, ambas em relação 
ao ano anterior, mesmo que o aumento 
das exportações tenha mantido o nível de 
produção praticamente estável. Todavia, 
a maior empresa da indústria química em 
Alagoas in� uenciou na alta de 22,06%, 
apesar da fraca demanda brasileira de re-
sinas (PE, PP e PVC), visto que o mercado 
doméstico retraiu-se 7,6% em relação a 
2014, mas a alta ocorreu  em razão do de-
sempenho operacional de suas fábricas, 
das maiores vendas nas operações dos Es-
tados Unidos e da Europa, da elevação das 
exportações, associados ao efeito positivo 
do câmbio e dos spreads petroquímicos 
internacionais, que condicionou a um EBI-

TDA de R$ 9,37 bilhões no ano passado, 
alta de 67% em relação ao período anterior. 
Vale ressaltar que em dólar, o EBITDA da 
maior empresa química alcançou US$ 2,8 
bilhões, avançando 17% em relação a 2014.

Setorialmente, o crescimento do 
mês na indústria sucroenergética e sua 
in� uência no acumulado do ano, será 
alterado no início de 2016, visto que se-
gundo informações do Sindaçucar-AL, 
a safra 2015/2016 será  menor em razão 
dos fatores climáticos e pela crise � nan-
ceira provocada pela redução de recursos 
e  acesso ao crédito. Como tal,  as usinas 
alagoanas � nalizarão o ciclo 15/16 com 
uma previsão de quebra de safra de quase 
30% em comparação a moagem passada, 
período em que foram bene� ciadas 23,4 
milhões de toneladas de cana. Destaca-se, 
ainda, que essa  safra será a menor des-
de o ciclo 93/94, quando foram esmaga-
das 15,8 milhões de toneladas de cana.

No recorte internacional, os pro-
dutos derivados da cana-de-açúcar foram 
responsáveis por 72,03%  das exportações 
de Alagoas em 2015.  Em seguida, o setor 
químico responde pela segunda maior par-
ticipação. Segundo os dados do Ministério 
da Indústria e Comércio, as vendas para o 
mercado externo alcançaram o valor de 
US$ 672,2 milhões no acumulado de 2015, 
permitindo uma expansão de 6,79% em re-
lação ao ano anterior, não em volume (Kg), 
mas � nanceira em razão da  desvalorização 
do real. Como tal,  o volume  em (kg) al-
cançou um  patamar de 1.460.175.473 em 
2015, signi� cando um recuo de (-9,19%) 
frente ao acumulado de de 1.608.009.398 
em 2014. Argumenta-se que mesmo com 
uma recuperação da indústria do açúcar do 

Vendas Industriais 
A variável apresenta alta em 
dezembro em decorrência do 
aumento da venda no setor 
Sucroenergético de 49,62% 
frente a novembro.  
Custo das Operações In-
dutriais    
Nível do COI é menor do que 
no mês anterior, sendo que a 
maior in� uência adveio da re-
tração da produção da Indús-
tria Química  
Pessoal Empregado
Frente ao mês de dezembro de 
2014, todos os segmentos pes-
quisados apresentaram queda 
do volume de emprego. As 
maiores oscilações negativas 
� caram por conta das indús-
trias Química e Sucroenergéti-
ca com (–27,35,%) e (-18,01%), 
respectivamente.  
Remunerações Pagas
O aumento do desemprego e 
retração do rendimento real, in-
tensados no segundo semestre 
ano, contribuiu para o resultado 
de (-34,19) no acumulado do ano 
na variável.   

Horas Trabalhadas
Na análise setorial, na comparação 
dezembro frente a novembro, 3 
das 13 atividades pesquisadas no 
mês assinalaram queda. Os princi-
pais destaques foram observados 
em: Produtos Alimentares e Be-
bidas (-38,37%) e Papel, Papelão 
e Celulose (-27,49%).  

Utilização da
Capacidade Instalada
Redução  de 2 p.p na UCI em 
dezembro é justi� cada pela re-
tração da produção de açúcar 
e álcool e produtos químicos.

Indicadores de Desempenho
Publicado em  Março de 2016 

Fatos Relevantes
Dezembro/2015

O desempenho negativo do emprego industrial 
em 2015 reforça o caráter generalizado da crise 
que incidiu intensamente  sobre a  variável no ano.
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ponto de vista � nanceiro, outros fatores 
contribuíram para a deterioração do grau 
de con� ança dos empresários e consumi-
dores, levando o desestímulo ao inves-
timento em ativo de capital, elemento 
fundamental para a retomada do cresci-
mento da produtividade e aumento da 
produção. No acumulado, destacaram-
-se, ainda, dois fatores que contribuíram 
para o panorama da balança comercial 
no estado de Alagoas: queda no preço 
das commodities maior que a espera-
da, principalmente química e os gastos 
com importação de combustíveis, que 
apresentaram melhora no ano passado, 
mas ainda considerados muito elevados. 
Em termos setoriais, cabe observar, o 
desempenho negativo no ano de 2015 
dos  seguintes segmentos: Construção 
Civil (-1,01%), Madeira (-11,25%), Minerais 
Não-Metálicos (-18,23%), Indústrias Diver-
sas e Mobiliário (-20,52%), Vestuário e Cal-
çados (-25,65%) e Material de Transporte 
(-88,11%) que apresentaram retração nes-
ta comparação devido os efeitos da crise 
econômica, considerando a in� ação que 
mantém-se pressionada, com o IPCA su-
perando a marca de 10% em doze meses,  
endividamento das famílias, emprego 
em queda e cenário político-econômico 
implicando em  redução de diversos indi-
cadores de con� ança dos consumidores 
e dos empresários, que alcançam níveis 

historicamente baixos, sem demonstrar 
nenhum sinal concreto de reversão no 
consumo das famílias, formação bruta de 
capital � xo e no desempenho da ativida-
de econômica para 2016.  A despeito do 
recuo dos investimentos para ampliação 
de plantas industriais e do presságio da 
con� ança dos consumidores e empresá-
rios, a indústria alagoana � naliza o ano 
com forte retração do nível de atividade 
nesses outros setores. No setor de Mine-
rais Não-Metálicos, as expectativas para 
retração são sustentadas pela descon-
tinuação do programa Minha Casa Mi-
nha Vida à medida que em Alagoas, as 
ações deverão ser afetadas, pela conten-
ção de despesas do orçamento federal. 

Em linhas gerais, outro impac-
to da redução da atividade econômica  
ocorreu sobre o nível de utilização da 
capacidade instalada que também é um 
dos destaques em 2015.  Isto posto, para 
2016, percebe-se claramente uma previ-
são de maior recessão  e,  consequente-
mente,   de queda das   taxas  de  cresci-
mento para a indústria alagoana. Mesmo 
com a politica de ajuste � scal, os re� exos 
de um contexto internacional bastante 
desfavorável, com baixo crescimento do 
comércio mundial e queda expressiva 
dos preços das commodities são deter-
minantes para se esperar um início do 

ano de 2016 com expectativas negativas. 

O emprego industrial apresen-
tou queda  em dezembro de (-1,05%). 
Em outra base comparação, segundo 
os dados divulgados pelo Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Trabalho e 
Emprego,   em 2015, em Alagoas  foram 
eliminados 4.703 empregos celetistas, o 
que representou um decréscimo anual 
de 1,28%. Os setores de atividades que 
mais contribuíram para este resultado 
foram Construção Civil (-4.405 postos), a 
Indústria de Transformação (-3.841 pos-
tos), devido particularmente às ativida-
des ligadas ao complexo sucroalcooleiro 
e o Comércio (-2.013 postos) cujos saldos 
negativos superaram o crescimento do 
emprego nos Serviços  (+4.707 postos).

As vendas em termos reais cresce-
ram  7,63% sobre novembro. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou uma retração 
de (-1,05%) quando comparado a novem-
bro. A variável hora trabalhada registrou 
um recuo de (-5,34%), frente a novembro. 
O nível de utilização da capacidade insta-
lada passou de 73% para 71% em dezem-
bro. A massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-0,40%) no mês. Por � m, 
o COI recuou (-9,82%) frente a novembro. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/ALFonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A perspectiva de continuidade do 
ajuste � scal tornou pouco provável que 
ocorresse uma  recuperação da ativida-
de industrial no curto prazo com base no 
consumo e mudança nos indicadores de 
venda no ano de 2015 na maioria dos seg-
mentos da indústria alagoana. Tal cenário 
corrobora a trajetória cíclica veri� cada na 
maioria dos indicadores setoriais, que ex-
perimentam � utuações relacionadas às 
mudanças no entorno microeconômico.

Nessa direção, o aumento da Ven-
da Industrial do mês de dezembro de 
7,63% é advinda de embarques interna-
cionais do setor sucroenergético e a alta 
de 6,32% no acumulado do ano re� ete 
o bom desempenho que alcançou a in-
dústria química, confome destacado an-
teriormente, visto que as transferências 
realizadas pelo setor sucroenergético ter-
minam o ciclo 2015/2016 com a perspec-
tiva de  redução da produção no período.

Como tal,  as vendas do Setor Sucro-
energético no mês cresceram 49,62% sobre 
novembro. Nesses termos, as transferências 
no mercado internacional explicam a per-
formance do setor, bem como,   o cresci-
mento das exportações face a desvaloriza-
ção do real e não o aumento  da produção 
no cenário, amortecendo, ainda que parcial-
mente, a retração da demanda doméstica.

De um lado, para os demais recu-
os setoriais, é importante ressaltar a pa-
ralisação de novos investimentos no ano, 
bem como o aumento da ociosidade que 
levou  a deterioração das expectativas de 
inversões em 2015.  Por outro lado, a mais 
importante empresa da Indústria Química 
aproveitou as oportunidades de cresci-
mento por meio de políticas cambiais, além 
do foco na manutenção da sua e� ciência 
operacional, veri� cando uma recuperação 
do indicador no acumulado do ano com  
(22,06%) em 2015 e operando suas fábri-
cas com 80% de sua capacidade nominal.

Resultado positivo em dezembro não altera posição dos efeitos da 
crise à medida que a alta da venda da indústria Sucroenergética não 
muda tendência de queda da safra 2015/2016.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/ALFonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De forma semelhante a edi-
ção do mês de novembro, o fe-
chamento de postos de trabalho 
na indústria é considerado uma 
das evidências mais pujantes da 
crise que passa o emprego na 
indústria alagoana. Como tal,  o 
patamar da evolução do desem-
prego em dezembro, na compa-
ração com novembro  apresen-
tou queda de (-1,05%), mas no 
acumulado do ano apresenta 
uma alta retração de (-22,99%), 
incluso o setor Sucroenergético.

Na comparação com mes-
mo mês do ano anterior, houve 
queda do emprego em todos gê-
neros. Os segmentos que apre-
sentaram as maiores contribui-
ções negativas foram: Vestuário 
e Calçados (-13,87%), Minerais 
Não-Metálicos (-16,41%), Quí-
mica (-18,01%), Têxtil  (-19,44%) 
e Sucroenergético (-27,35%). O 
único resultado levemente ne-
gativo foi apresentado por Pa-
pel,  Papelão e Celulose (-1,02%).

Em outra base comparação, 
segundo os dados divulgados 
pelo Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) 
do Ministério do Trabalho e Em-
prego,   em 2015, em Alagoas  fo-
ram eliminados 4.703 empregos 
celetistas, o que representou um 
decréscimo anual de 1,28%. Os 
setores de atividades que mais 
contribuíram para este resultado 
foram Construção Civil  (-4.405 
postos),  a Indústria de Transfor-
mação (-3.841 postos),  devido 
particularmente às atividades 
ligadas ao complexo sucroalco-
oleiro e o Comércio (-2.013 pos-
tos) cujos saldos negativos supe-
raram o crescimento do emprego 
nos Serviços  (+4.707 postos).

O recuo de (-22,99%)  do emprego industrial em 2015 
afetou os indicadores de massa salarial e rendimen-
to médio real dos trabalhadores da indústria alagoana. 

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na pro-
dução diminuíram (-5,34%) entre 
novembro e dezembro de 2015, 
representando quarta queda con-
secutiva das horas trabalhadas. A 
variável em dezembro é (-49,39%) 
menor do que o observado no mes-
mo mês de 2014. Os dados revelam  
que a queda da indústria  alagoana 
em 2015 foi mais forte do que a re-
gistrada em 2008-2009, período em 
que a economia brasileira sofreu os 
efeitos da crise financeira mundial. 

A deteriorização da indústria 
se reduziu frente à ociosidade  que 
se mantém elevada, com a Utilização 
da Capacidade Instalada alcançando 
apenas 71% em dezembro, na série li-
vre de efeitos sazonais.  A retomada da 
produção não deverá acontecer em 
curto prazo e depende do ajuste fis-
cal e de reformas estruturais que mi-
nimizem os custos e elevem a produ-
tividade dos segmentos industriais.

Em termos setoriais, a que-
da do número de horas trabalhadas 
ocorreu em três setores de atividade, 
repetindo o padrão observado em 
novembro, na mesma comparação. 
Em dezembro, as maiores influên-
cias negativas vieram dos seguintes 
setores: Têxtil (-11,85%), Papel, Pa-
pelão e Celulose (-27,49%)  e Produ-
tos Alimentares e Bebidas (-38,37%). 
Esse indicador registrou movimento 
dividido setorialmente: nove setores 
registraram incremento de horas tra-
balhadas, enquanto três registraram 
recuo e um ficou na estabilidade. 
Chama atenção apenas a expansão 
de 7,29% do setor Químico, frente 
ao mês anterior, ratificando o fato 
de que alguns setores, em um cená-
rio de crise, estarem com a utilização 
abaixo de sua capacidade instalada.

A variável horas trabalhadas é (-49,39%) menor do que o observa-
do em dezembro de 2014. Na comparação anual, a redução é de 
(-44,67%).

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da Pesquisa de De-
sempenho revelaram que a  massa 
salarial recuou (-0,40%) em dezem-
bro, frente ao mês anterior. O leve re-
cuo no mês aconteceu, mesmo com 
a contabilização de outras formas 
de rendimento do trabalho, como 
13º salário e verbas rescisórias. 

Analisando a variável, sem 
a influência sazonal açucareira, 
verifica-se no mês um crescimen-
to da ordem de 2,86%. Boa par-
te deste desempenho deve-se ao 
comportamento das Indústrias 
Química e Produtos Alimentares e 
Bebidas. As justificativas aponta-
das para explicar tal desempenho 
referem-se ao pagamento de par-
te do décimo terceiro salário, pa-
gamento de férias e gratificações 
adicionais. A título de exemplo, no 
mês de dezembro de 2015, o rendi-
mento médio real dos trabalhado-
res ficou em torno de R$ 1.660,18, 
enquanto que em dezembro de 
2014, o rendimento médio era R$  
2.025,75 uma queda de (-18,04%).

Ao analisarmos o movimento 
de disseminação da atividade in-
dustrial, constata-se que seis, dos 
treze  gêneros pesquisados, apre-
sentaram recuo nos salários em de-
zembro.   Sublinha-se que a maior 
retração na variável ocorreu no gê-
nero Minerais Não-Metálicos com 
(-15,18%). No que tange ao acumu-
lado do ano, a pesquisa revelou a re-
tração de (-34,14%) na indústria em 
geral. Salienta-se que com a  crise, 
as remunerações diminuíram em 
um ritmo maior do que o que vinha 
sendo computado até 2014 em ra-
zão da queda do emprego. Devem-
-se considerar também os efeitos 
da devalorização cambial, aumento 
do  IPCA no ano acima da meta de 
inflação (10,67%) e crise de crédi-
to levaram a Selic (14,25% a.a.). 

O rendimento médio real teve variação negativa de (-36,25%) em com-
paração a dezembro do ano passado.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável Custo de Operações In-
dustriais apresenta recuo de (-9,82%) em 
dezembro, mas � naliza no acumulado de 
2015 com alta de  (0,12%).  Com efeito,  a va-
riável está sujeita aos efeitos  da crise  e  para 
completar se fragiliza diante da crise políti-
ca, aumentando a incerteza dos mercados 
sobre a capacidade do governo aprovar as 
medidas necessárias de política econômica.

Nessa direção, na maior parte dos 
setores, excetuando-se os setores químico 
e sucroenergético, o aumento dos custos 
industriais está acima do aumento dos 
preços dos produtos da indústria, sinali-
zando uma perda de margem de lucro das 
empresas, resultado da crise econômica, 
que limita a demanda, impedindo o repas-
se do aumento de custos para os preços.

 Assim, seguiram registrando au-
mento de dois dígitos no ano as indús-
trias: Produtos Alimentares e Bebidas 
com 10,70%, Produtos de Matérias Plás-
ticas e Borracha com 24,87% e  Indústria 
Mecânica com 40,32%. Cabe mencionar 
que a variação positiva nesses setores 
justi� ca-se na formação de estoques em 
razão a redução de demanda em 2015.

Os dados con� rmam, ainda, que 
sete, dos treze gêneros pesquisados, 
apresentaram redução nos custos.  Cabe 
ressaltar que o motivo de tal retração está 
associado, além da diminuição da deman-
da, a redução da utilização da capacidade 
instalada devido a entrega de encomen-
das até o mês de novembro.  Vale men-
cionar, ainda, que os setores que expres-
saram diminuição na variável apresentam 
condições de estoques maiores ou apre-
sentaram demandas sazonais nos meses 
anteriores. Adicionalmente a esse fato, o 
recuo do COI no mês pode ser re� exo de 
cautela por parte dos industriais alago-
anos, principalmente, na espera de uma 
de� nição mais clara do cenário de consu-
mo  e politicas monetárias e creditícias.

A queda na variável re� ete, em boa medida, o efeito da queda da 
produção no Setor Químico.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A ut i l ização da capacidade 
insta lada da indústr ia  de Alago -
as  at ingiu 71% em dezembro, 
ante  73% no mês anter ior  e  77% 
em dezembro do ano passado. 

Tal  resultado ref lete,  pr in-
c ipalmente,  a  menor  ut i l ização 
pelos  seguintes  setores :  Produ-
tos  Al imentares  e  Bebidas,  Têx t i l 
e  M inerais  Não -Metál icos,  entre 
outros.  Em termos expl icat ivos, 
o  recuo anter ior  da ut i l ização 
da capacidade por  esses  setores 
estar ia  associado ao processo 
de acomodação de demanda do -
mést ica  para  a justar  estoques a 
um cenár io  de menor  demanda. 

Por  sua vez ,  os  dados re -
velaram que a  ut i l ização da ca-
pacidade insta lada da I ndústr ia 
Alagoana a lcançou em 2015 
uma redução em relação a  2014. 
Em 2015,  as  indústr ias  opera-
ram,  em média ,  com 75% de ut i -
l ização da capacidade insta lada 
(UCI) ,  o  que per faz  uma retração 
de 5  p.p. ,  re lat ivamente a  2014.

Destaca-se  que na indús-
tr ia  de t ransformação nacional , 
a  ut i l ização da capacidade ins-
ta lada cresceu 0 ,2  ponto per-
centual  em dezembro f rente  a 
novembro,  mas a  ocios idade na 
indústr ia  cont inuou elevada. 
A  indústr ia  operou,  em média , 
com apenas  77,5% da capacida-
de insta lada na sér ie  sem inf lu-
ências  sazonais .

O nível de utilização da capacidade instalada da indústria alagoana re-
duziu 2 ponto percentual em dezembro na comparação com novembro. 
Com o recuo, a variável chegou a 73%, o menor da série histórica que 
teve início em outubro de 2006.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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