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RESUMO EXECUTIVO

O cenário de desaquecimento 
da economia em 2015 afetou a indús-
tria alagoana. Não se pode deixar de 
oportunizar que a indústria alagoana, 
mesmo que tenha alcançado uma me-
nor inflexão no primeiro trimestre, em 
decorrência da safra açucareira até abril, 
sofreu os impactos do aumento da in-
flação, juros altos, baixo nível de con-
fiança de empresários e consumidores.  

Nessa perspectiva, a indústria 
alagoana caminhou na mesma direção 
do cenário nacional afetada pelo baixo 
nível de confiança de empresários e con-
sumidores, pela redução do poder de 
compra das famílias e do crédito e pela 
desaceleração da demanda doméstica. 
De forma geral, o investimento se redu-
ziu e os principais fatores que prejudi-
caram o investimento em 2015 foram 
a incerteza econômica em decorrência 
da falta de confiança que atingiu toda 
a indústria, bem como da ausência da 
demanda que mitigou os empresários 
ao longo de 2015, desencadeando a ele-
vação dos estoques e da ociosidade. O 
recuou do PIB do Brasil de 3,8% em rela-
ção a 2014, período em que a economia 
brasileira ficou estável (0,1%), aconteceu 
em, boa medida, pela queda na indústria, 
desfavorecendo a indústria alagoana.

Para  o início de 2016, os dados 
apontam que a indústria alagoana ainda 
não vislumbra uma mudança expressi-
va no quadro de ociosidade e de baixo 
crescimento. Tal cenário ainda se agra-
va com a elevada incerteza com o am-
biente político. Nesta mesma direção, a 
ociosidade desestimula o investimento 
em expansão da capacidade. Isto posto, 
para 2016, percebe-se claramente uma 

previsão de maior recessão e, conse-
quentemente, de queda das   taxas de 
desempenho para a indústria alagoana. 
Mesmo com a política de ajuste fiscal, os 
reflexos de um contexto internacional 
bastante desfavorável, com baixo cres-
cimento do comércio mundial e queda 
expressiva dos preços das commodities 
são determinantes para se esperar um 
janeiro de 2016 com expectativas ne-
gativas para indústria alagoana. A Utili-
zação da Capacidade Instalada reduziu 
5%, excluso o setor sucroenergético e 
alcançou recorde de ociosidade: 65%.

Em termos setoriais, na safra açu-
careira 2015/2016 apenas 19 usinas par-
ticiparam do ciclo da cana em Alagoas. 
Segundo informações do Sindaçúcar/AL, 
nessa safra ocorreu uma quebra que pode 
significar cerca de 30% em comparação 
ao ciclo 14/15, quando as usinas alago-
anas produziram mais de 23,4 milhões 
de toneladas de cana. De maneira geral, 
esse ciclo sofre com os impactos gerados 
pela crise econômica, desencadeando 
dificuldades financeiras para as unidades 
produtoras do Estado, além dos efeitos 
climáticos provocados pelo El Niño que 
se configuram como fatores agravantes 
da produtividade e da quebra de safra 
em mais de 16 milhões de toneladas de 
cana beneficiadas. Neste contexto, as usi-
nas poderão apresentar uma redução na 
quantidade de cana processada variando 
de – 4% até – 83% por unidade de produ-
ção. Todavia, segundo a Pesquisa de In-
dicadores industriais, no mês o setor Su-
croenergético apresentou alta de (5,0%) 
frente a dezembro e no acumulado de 12 
meses o acréscimo de (1,70%). De acordo 
com os dados do Ministério do Desen-

Vendas Industriais 
Indústria alagoana inicia o ano 
de 2016 com crescimento de 
(+0,82%) em relação a dezembro 
de 2015 e (+6,12%) frente ao 
mesmo período do ano anterior.
Custo das Operações 
Indutriais    
A elevação de (+7,10%) refletiu, 
em boa medida, no ápice da 
safra da produção do setor 
Sucroenergético.
Pessoal Empregado
Na comparação com janeiro 
do ano passado, o emprego 
industrial recuou (-22,76%). No 
mês, a taxa recuou (-1,39%) e 
mesmo sendo considerado um 
resultado de menor intensidade, 
intensifica o quadro de queda 
do pessoal empregado na 
indústria.    
Remunerações Pagas
Resultado da queda do emprego 
impacta no recuo do indicador 
em (-2%) frente a dezembro de 
2015. A queda de (-11,63%) na 
indústria química  é a de maior 
intensidade. 
Horas Trabalhadas
Em janeiro de 2016, o volume de 
horas trabalhadas caiu (-5,51%), 
sendo que os segmentos mais 
penalizados foram os Minerais 
Não-Metálicos (-4,05%) e 
Química (-19,28%).  
Utilização da Capacidade 
Instalada
Comparativamente ao mês 
anterior, a UCI avançou em razão 
da safra açucareira o que significa 
que a indústria, nesse momento, 
opera 6% acima do nível do mês 
de dezembro, mas (-5%) quando 
excluso o setor sucroenergético.
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Fatos Relevantes
Janeiro/2016 De forma geral, os setores e as variáveis pes-

quisadas apresentaram desempenho negativo 
no início de 2016. O único destaque de cresci-
mento em janeiro é decorrente de expansão 
pontual nos setores Químico e sucroenergético
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volvimento, Indústria e Comércio, em 
janeiro de 2016 foram exportados US$ 
49,3 milhões, valor (-3,25%) menor do 
que as exportações em igual período 
do ano passado, sendo que em de-
zembro de 2015 foram exportados US$ 
78,5 milhões, representando uma que-
da de (-37,2%) para janeiro de 2016. É 
importante ressaltar que essa diferença 
de base na avaliação do indicador de 
venda industrial do setor Sucroenergé-
tico para o comércio exterior pode ser 
explicado pelo cômputo posterior dos 
embarques nos meses. Em relação ao 
setor da Construção Civil, no mês de ja-
neiro, a venda industrial recuou (-4,94) 
frente a dezembro. Destaca-se que a 
alta ociosidade da indústria da cons-
trução civil continua inibindo os inves-
timentos no setor. Evidencia-se, ainda, 
que desde que o repasse de R$ 60 mi-
lhões para obras do Programa Minha 
Casa Minha Vida atrasou em 2015, o se-
tor foi comprometido e demitiu cerca 
de 22.000 (vinte e dois mil) trabalhado-
res em 2015.  Segundo o Sinduscon-AL, 
em Alagoas, pelo menos três obras do 
Programa Minha Casa Minha Vida fo-
ram suspensas por causa do atraso no 
repasse por parte do governo federal. 

Por sua vez, a variável venda in-

dustrial no setor químico cresceu 5,57% 
frente a dezembro de 2015, reforçando 
o quadro de alta apresentado no ano 
anterior. Considerando o encolhimento 
do mercado brasileiro e ausência de ex-
pectativa para retomada no curto pra-
zo, o setor tem apostado na exportação, 
favorecida pela desvalorização cambial, 
além dos custos locais, inclusive mão 
de obra e energia elétrica, que em dó-
lar diminuíram de maneira significante.

No tocante as novas indústrias 
para o estado de Alagoas, segundo a 
Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo (Sede-
tur), mesmo em um momento de crise, 
existem 21 (vinte e uma) empresas em 
processo de instalação em Alagoas. 
A previsão até junho de 2016 será a 
inauguração das fábricas dos grupos 
Cimento Zumbi, Alaplásticos, Lemix 
e Atacadista de Paletes de Madeira. 
Tais empreendimentos alcançaram 
investimento de R$ 1,3 bilhão e de-
verão gerar mais de 2.500 empregos.

No que tange ao comportamen-
to da variável emprego industrial, ob-
servou uma queda de (-1,39%) frente 
a dezembro de 2015. Considerando a 
variável em outra base de comparação, 
CAGED/MT, em janeiro de 2016, verifi-

cou-se, em razão particularmente da 
presença de fatores sazonais, uma que-
da de 1.942 empregos celetistas, o que 
representou uma redução de (-0,52%) 
em relação ao estoque de assalariados 
do mês anterior. Tal desempenho foi 
proveniente do declínio do emprego 
principalmente nos setores na Indús-
tria de Transformação (-2.567 postos) 
e Comércio (-743 postos) cujos saldos 
mais que superaram a expansão do 
emprego nos Serviços (+1.182 postos). 

Em janeiro de 2016, as vendas 
reais da indústria avançaram, em ter-
mos reais (0,82%), sobre dezembro. 
O custo das operações industriais au-
mentou (7,10%) na mesma compara-
ção. Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou recuou de (-1,39%).  A variável 
hora trabalhada registrou queda de 
(-5,51%) frente a dezembro. A queda 
nas horas refletiu no recuo do nível de 
utilização da capacidade instalada. A 
indústria alagoana passou de 65% para 
60%, excluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresen-
tou uma retração de (-2,0%) no mês 
de janeiro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em janeiro, o indicador de ven-
da industrial revela que dos 15 setores 
pesquisados, apenas 03 apresentaram 
crescimento no faturamento, acima da 
média da indústria, entre eles: Química 
com 3,57%, Sucroenergético com 5% e 
Vestuário e Calçados com 12,32%, fruto 
do aumento de encomendas no mês em 
razão da fraca base de comparação de 
2015. Vale a pena ressaltar que as indús-
trias Química e Sucroenergética apresen-
tam alta em todas as bases de compara-
ção, sendo ambas resultados do aumento 
no mês dos embarques internacionais.

Mesmo sem reação da atividade 
produtiva e perspectivas em curto prazo, o 
desempenho da variável venda industrial 
aumentou (0,82%), quando comparado 
com o mês anterior. Todavia, quando ex-
traído os efeitos do crescimento do setor 
sucroenergético, a variável apresenta re-
cuo de (-2,65%) em relação a dezembro de 
2015. Na base do acumulado de 12 meses, 
a indústria alagoana com crescimento nas 
duas bases de comparação é influenciada 
pelas indústrias Química e Sucroenergéti-
ca, mas para os demais setores manteve a 
trajetória recessiva dos últimos dois anos.

No setor Sucroenergético, tal desem-
penho é pontual no mês à medida que o ci-
clo atual foi fortemente influenciado pelos 
baixos índices pluviométricos, diferente da 
região Sudeste, e pela crise financeira que 
fragilizou o crédito para as unidades produ-
toras. Segundo ao Sindacúcar-AL, a previsão 
de quebra de safra no ciclo atual superior é 
a 30% em comparação a moagem passa-
da à medida que serão processadas pouco 
mais de 16 milhões de toneladas de cana, 
enquanto no ciclo anterior a produção foi 
superior a 23 milhões de toneladas de cana.

Por fim, dos quinze setores pesqui-
sados, as maiores quedas em janeiro foram 
destaques nos setores: Indústria Mecânica 
(-24,73%), Minerais Não-Metálicos (-26,24%) 
e Indústria Diversas e Mobiliário (-40,65%).

Mesmo que a crise seja generalizada, afetando a maior parte dos se-
tores pesquisados, o aumento da variável é resultado das altas dos 
dois maiores setores da indústria: Sucroenergético e Químico.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável emprego indus-
trial, conforme análise no gráfico 
ao lado, apresenta tendência de-
clinante ao longo de todo o pe-
ríodo, mesmo considerando as 
características da indústria alago-
ana que sofre os efeitos da sazo-
nalidade da indústria açucareira.

De forma geral, a queda no 
consumo tem impactado na in-
dústria alagoana não apenas na 
redução do emprego e do ren-
dimento das famílias, mas so-
bretudo no aumento dos juros e 
redução do crédito ao longo de 
todo o ano. Conforme dados da 
Pesquisa do IBGE, a taxa de de-
semprego média em 2015 atingiu 
8,5% e o rendimento real habitual 
caiu 2,0% só no último trimestre.

No que tange aos resultados 
do emprego industrial no mês, os 
indicadores confirmam um qua-
dro pontuado por uma tendência 
a recuo, visto que ocorreu de for-
ma ampla e disseminada setorial-
mente. Assim, o emprego indus-
trial recuou (-1,39%) em janeiro na 
comparação com o mês anterior.

Adicionalmente, os dados di-
vulgados pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE) demonstram 
que o Estado, em razão particular-
mente da presença de fatores sa-
zonais, apresentou uma queda de 
1.942 empregos celetistas, o que 
representou uma redução de 0,52% 
em relação ao estoque de assala-
riados do mês anterior. Tal desem-
penho foi proveniente do declínio 
do emprego principalmente nos 
setores na Indústria de Transfor-
mação (-2.567 postos) e Comércio 
(-743 postos) cujos saldos mais que 
superaram a expansão do empre-
go nos Serviços (+1.182 postos). 

Em janeiro, o número de empregos alcançou que-
da de (-1,39%). No comparativo de janeiro de 2016 
frente a janeiro de 2015, a perda é de (-22,76%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Segundo os dados coletados 
na Pesquisa de Desempenho Indus-
trial, o mês foi marcado pelo aumento 
da ociosidade, bem como pela redu-
ção da geração líquida de empregos.

Como tal, as horas trabalhadas 
na produção da indústria alagoana 
apresentaram retração de (-5,51%) 
no mês de janeiro, contra dezem-
bro, influenciadas pelo ritmo me-
nos acentuado do corte da matéria-
-prima do setor sucroenergético, 
devido aos baixos índices pluvio-
métricos das regiões produtoras do 
estado, bem como pela redução dos 
principais indicadores de deman-
da interna de produtos químicos de 
uso industrial, visto que, segundo 
levantamento  da Associação Brasi-
leira da Indústria Química (Abiquim), 
finalizaram os últimos 12 meses até 
janeiro com resultados negativos.

Dos quinze setores analisados 
pela pesquisa, apenas cinco apresen-
taram alta no mês, tendo as maiores 
quedas ocorridas em Editorial Grá-
fica (-3,23%), Minerais Não-Metáli-
cos (-4,05%) e Química (-19,28%). 
Percebe-se que a retração nesses 
setores está associado a sazonalida-
de do período, a ociosidade, as de-
missões nas empresas e a concessão 
de férias coletivas, principalmente 
do segmento da indústria química.

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

Em 2016, as horas trabalhadas na produção sofreram ainda mais com 
a retração da demanda doméstica, sendo a queda no mês de janeiro 
de (-51,02%) frente a janeiro de 2015.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O processo de agravamento 
da crise neste início de 2016 reflete 
na dinâmica do emprego, redução do 
crédito, retração da demanda domés-
tica, impactada pela política econô-
mica restritiva, que contempla juros 
altos e ajuste fiscal, restringindo os 
investimentos públicos. Tais condi-
ções tem levado a rápida deteriora-
ção da confiança dos empresários e 
dos trabalhadores com a perda do 
poder real de compra dos salários.

Como tal, a retração da massa 
salarial no primeiro mês de 2016, com-
parativamente a dezembro de 2015, 
alcançou (-2,0%).  O recuou ocorreu em 
todas as bases de comparações, sen-
do mais incidente nos segmentos de 
Vestuários e Calçados com (-18,46%), 
Madeira com (-30,61%) e Indústria Me-
cânica com (-32,77%). O recuo da variá-
vel, nesses setores, está relacionado ao 
recuo do emprego e ao não aumento 
de pagamento de adicionais, como a 
participação nos resultados, condição 
anterior percebida na série histórica.

Cabe mencionar, conforme grá-
fico ao lado, que o índice desse mês 
delineou-se em queda ao confrontar 
com o mesmo período do ano ante-
rior, desde o início da série histórica 
da pesquisa, mesmo considerando um 
cenário de menor inflação para 2016. 

Destaca-se que o resultado da 
variável adveio, ainda, da condição 
histórica do mês de janeiro, especifi-
camente, da alta base de comparação 
de dezembro, ou seja, do crescimento 
anterior das remunerações vincula-
das ao 13º salário, participação nos 
lucros e verbas rescisórias da indús-
tria química que recuou (-11,61%). 
Todavia, ao analisarmos o movimento 
de disseminação da atividade indus-
trial, constata-se que oito, dos quin-
ze gêneros pesquisados, apresenta-
ram recuo nos salários em janeiro. 

Uma das mais evidentes condição a marcar o desempenho da queda 
do emprego é, sem dúvida, o nível de contração da massa salarial, ou 
seja, ( -33,36%) frente a janeiro de 2015.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os resultados da coleta da variável 
custos de operações industriais, realizada 
junto às indústrias, destacam que os custos 
no setor aram aumentaram no ano passa-
do e devem continuar elevados em 2016.  
De forma geral, o indicador será afetado em 
2016 pela expectativa inflacionária e pelo 
cenário econômico do Brasil que será pouco 
propício a manutenção da produtividade, 
além da falta de confiança dos empresários.

Considerando o impacto negati-
vo 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 da crise econômica, 
que diminui o consumo, limitando o re-
passe da elevação dos custos aos preços.

Como tal, um dos determinantes 
do aumento de 7,10% nos custos no mês 
é resultado da expansão do custo com 
bens intermediários importados, que 
cresce impulsionado pela desvalorização 
do real frente ao dólar, constatado no au-
mento de 34,55% na indústria química.

Por outro lado, a variável apresen-
tou recuo intensivo em alguns gêneros, 
entre eles: Indústria Mecânica com recuo 
de (-17,92%), Madeira com retração de 
(-18,61%), Têxtil com (-24,75%) e Minerais 
Não-Metálicos com (-26,42%). Assim, o 
índice do nível de atividade do COI em re-
lação ao usual recuou, na maior parte dos 
segmentos. Tal condição deve ser avaliada 
com o aumento da ociosidade que dimi-
nuiu o consumo de insumos. Vale mencio-
nar, ainda, que os setores que expressaram 
diminuição na variável apresentam condi-
ções de estoques maiores ou apresentaram 
demandas sazonais nos meses  anteriores.

Aumento da variável, mesmo que não generalizado, resulta do custo 
com bens intermediários importados e da inflação provocada pela 
decisão do governo em corrigir em curto prazo as tarifas públicas.

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 7- nº 51 - Janeiro de  2016

 

Com a ociosidade da indús-
tria alagoana atingindo níveis re-
cordes em 2015, a utilização da 
capacidade instalada da indústria 
de Alagoas, excluso o setor sucroe-
nergético, atingiu 60% em janeiro, 
ante 65% no mês anterior e 62% em 
janeiro do ano passado. O recuo no 
uso da capacidade aconteceu de 
forma mais acentuada frente a uma 
redução das horas trabalhadas. 

Por sua vez, os dados revela-
ram que a alta de 4% na utilização 
da capacidade instalada, incluso o 
setor sucroenergético, foi mais in-
tensa em relação a dezembro, re-
sultado da chegada da chuva em 
janeiro que melhorou a produção 
do setor em janeiro.

Dos segmentos com maior 
alta na utilização no mês, frente 
ao mês anterior, destaques para: 
Indústrias Diversas e Mobiliário e 
Sucroenergético. Assim, os dados 
revelaram que a utilização da capa-
cidade instalada da Indústria Ala-
goana alcançou esse índice, consi-
derando também o final da safra no 
setor Sucroenergético.

Por outro lado, dos quinze 
setores investigados, quatro apre-
sentaram as maiores quedas no 
nível de Utilização da Capacidade: 
Madeira (-5%), Produtos Alimen-
tares e Bebidas (-6%), Construção 
Civil (-7%) e Indústria Mecânica 
(-10%). 

Destaca-se que a indústria 
de transformação nacional operou, 
em média, com 75,9% da capacida-
de instalada em janeiro, a menor da 
série histórica, iniciada em 2002. O 
valor é 1,1 ponto percentual infe-
rior ao de dezembro e 5,2 pontos 
percentuais abaixo do registrado 
em janeiro de 2015.

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

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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