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RESUMO EXECUTIVO

O desempenho das variáveis do 
quadrimestre sinaliza uma leve melhoria da 
indústria alagoana quando se compara à igual 
período de 2016 que contempla a seqüência 
de quedas nos últimos dois anos. De forma 
geral, há muita instabilidade e movimentos 
antagônicos entre os diferentes gêneros da 
indústria.  Apenas  5 dos 15 setores pesquisados 
apresentaram alta em abril frente a março. 

Assim, os indicadores industriais se 
reduziram em abril pela segunda  vez no ano 
de 2017, sendo o recuo do faturamento de 
(-18,17%) frente a março, sem ajuste para o 
setor açucareiro, levando o indicador, pelo 
segundo mês ao menor patamar da série 
histórica, atualizada em outubro de 2013. Com 
exceção do pessoal empregado, com leve alta 
de (1,38%), todos indicadores recuaram de 
forma intensiva, com destaque para Custos de 
Operações com queda de (-12,94%). O avanço 
do mês anterior eliminou totalmente com 
a perda registrada em abril, o que mantém 
a indústria alagoana com características 
de pouco dinamismo. Analisando a série 
histórica, a produção em abril ainda está 
muito inferior ao registrado a atualização 
da série histórica de outubro de 2013.

No que se refere ao acumulado de 2017, 
em relação ao mesmo período do ano 
anterior, apenas dois indicadores industriais 
registraram queda na base de comparação.  
Nessa direção, contabilizando os recuos 
intensivos no período, a venda industrial 
recuou (-11,74%) e os custos de operações 
industriais (-5,21%). Considera-se que a 
queda não foi generalizada, mas o cenário 
de perdas sucessivas não foi contundente 
e, também, não se potencializou um 
processo de retomada de crescimento.

No mês, na análise por setores, 9 dos 15 
segmentos pesquisados apresentaram recuos 
de venda na comparação com o mês anterior. 
Assim, as principais influências negativas 
foram percebidas nos segmentos de Material 
de Transporte com (-80,95%), Vestuário e 
Calçados com (-62,30%), Construção Civil 
com (-53,24%), Química com (21,57%), 
Sucroenergético com (-18,10%) e Produtos 
Alimentares e Bebidas com (-14,97%). De 

forma geral, esses resultados das bases 
de comparação acima permitem concluir 
que a indústria alagoana passa por mais 
um período de oscilações entre quedas e a 
recuperação deverá ser lenta e acompanhada 
pela alternância entre resultados positivos 
e negativos, dado o caráter estrutural da 
indústria de reduzida diversificação e presença 
de setores de produção de commodities 
e/ou de baixa densidade tecnológica.

A partir da análise setorial, destaca-
se a queda do desempenho no mês dos 
dois principais segmentos. A indústria 
Sucroenergética apresentou recuo de 
(-18,10%) frente a março, considerando que 
no período de entressafra há a continuidade 
da movimentação dos estoques. No entanto, 
as quebras da produção, além dos efeitos do 
endividamento das usinas não permitiram 
que o segmento absorvesse os efeitos da 
desvalorização do real, bem como impactos 
da alta internacional dos preços do açúcar 
no fim de 2016 na melhoria dos caixas das 
usinas, visto que em geral as empresas já 
tinham fixado antecipadamente os preços 
da sua produção antes dos embarques.  Por 
sua vez, a indústria química apresentou recuo 
de (-21,57%) frente a abril, assemelhando 
ao cenário nacional em que o patamar 
de abril de 2017 ficou no pior nível dos 
últimos 12 meses, destacando o esfriamento 
no mercado doméstico, especialmente 
para as empresas que fabricam produtos 
químicos de uso industrial. No acumulado 
do 1º quadrimestre de 2017, as vendas 
internas apresentaram declínio de 1,47% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 

Quando se analisa o mercado 
internacional, segundo os dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, as exportações alagoanas 
apresentaram excelentes resultados mesmo 
com ajustes no câmbio. O valor acumulado 
no quadrimestre foi de US$ 224,6 milhões. 
As exportações do Estado cresceram, com 
variação de 168% em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2016. No mês houve o 
descolamento entre vendas  aferidas pela 
pesquisa de desempenho e o volume de 

Vendas Industriais 
Em abril, a venda industrial 
recuou (-18,17%) frente a março 
do mesmo ano, na série com 
inclusão dos efeitos sazonais. 
Na comparação frente a abril de 
2016, a variável registrou queda 
de (-10,16%).

Custo das Operações Indutriais    
No acumulado dos primeiros 
quatro meses do ano, em 
comparação com igual período 
de 2016, a variável COI apresentou 
queda de (-5,21%,) segunda 
maior queda entre as variáveis 
pesquisadas.

Pessoal Empregado
Na comparação contra o mês 
do ano anterior, o emprego 
industrial apresentou alta de 
(1,38%) na base com inclusão do 
Setor Sucroenergético, explicada 
sobretudo pelo desempenho 
positivo da indústria do açúcar 
(0,90%).

Remunerações Pagas
Na série com ajuste, incluindo o 
setor açucareiro, no confronto 
com igual mês do ano anterior, a 
massa salarial apontou queda de 
(-2,01%) em abril de 2017.

Horas Trabalhadas
Em abril, o volume de horas 
trabalhadas recuou (-0,72%), 
sendo que a piora foi maior que 
março  que apresentou recuo de 
(-0,51%).

Utilização da
Capacidade Instalada
A utilização da capacidade instalada, 
ou seja, nível de uso do parque 
fabril, permanece estável em 76% 
desde o mês anterior, abaixo para a 
média do período.

Indicadores de Desempenho
Publicado em  Agosto de 2017

Fatos Relevantes
Abril /2017 A venda da indústria reduziu (-18,17%) em abril, depois de avanço de 17,18% 

em março, feitosos ajustes sazonais. De forma geral, é considerado um 

resultado pífio para abril na comparação mensal desde 2013, principalmente 

porque a queda aconteceu em setores com magnitude na indústria alagoana, 

com destaque para Química, Alimentos e Bebidas e  indústria Sucroenergética.
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exportação, explicado essencialmente em 
razão de algumas das empresas do setor 
Sucroenergético não terem antecipado 
os embarques e não terem processado 
o cômputo no período da coleta.    

No que tange ao comportamento 
do mercado de trabalho, os dados são 
mais animadores, tanto na base de 
comparação mensal com alta de (1,38%) 
como no mesmo período do ano anterior 
com (17,50%). Assim tem ocorrido na 
variável, semelhantes as demais variáveis, 
alternância entre resultados positivos e 
negativos, nem tampouco suavização 
com um comportamento de estabilização 
das quedas. Logo, apresenta números 
muito semelhantes aos observados no 
final do ano passado. A trajetória mais 
desfavorável, por sua vez, fica por conta 
do fechamento de postos de trabalhos, 

visto que mesmo considerando a 
entressafra do setor Sucroenergético, a 
base de empregos já é uma das menores 
da série histórica.  De acordo com os 
dados do CAGED, no acumulado de 
janeiro a abril de 2017, a redução de 
postos de trabalho em Alagoas alcançou 
em abril 9.893 empregos celetistas, o que 
representou um saldo negativo de 4.008 
postos de trabalho fechados. Na série 
ajustada, que incorpora as informações 
declaradas fora do prazo, nos quatro  
primeiros meses do corrente ano houve 
queda de 32.000 postos de trabalho 
celetistas (-8,50%), decorrente, em grande 
parte, das atividades ligadas ao complexo 
Sucroenergético. Ainda na série com 
ajustes, nos últimos 12 meses verificou-
se um decréscimo de (-3,09%) no nível 
de empregos ou -10.869 postos de 

trabalho. Além disso, a renda média dos 
empregados da indústria sofreu queda 
de (-1,4%) no acumulado dos meses 
até abril frente ao mesmo período de 
2016, expurgando os efeitos da inflação.

Em abril de 2016, as vendas reais da 
indústria recuaram, em termos reais 
(-18,17%), sobre março. O custo das 
operações industriais  reduziu (-12,94%) 
na mesma comparação. Por sua vez, 
o emprego industrial mostrou alta de 
(1,38%). A variável hora trabalhada 
registrou queda de (-0,72%) frente ao mês 
anterior. A indústria alagoana passou de 
79% para 76% na utilização da capacidade 
instalada, incluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-2,01%) no mês de 
abril em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De acordo com os dados da pesquisa de 
desempenho em abril, a venda industrial 
apresentou redução de (-18,17%) entre março 
e abril, a segunda queda consecutiva no ano. 
Nessa base de comparação, a variável ainda 
não alcançou o parâmetro da série atualizada 
em outubro de 2013. Na análise, com 
exclusão dos dados do setor Sucroenergético, 
a variável recuou (-18,19%) frente a março. 

Entre as indústrias com os maiores recuos, 
destacam-se: Material de Transporte com 
(-80,95%), Vestuário e Calçados com (-62,30%), 
Construção Civil com (-53,24%), Química com 
(21,57%), Sucroenergético com (-18,10%) 
e Produtos Alimentares e Bebidas com 
(-14,97%). Adiciona-se o fato de que a retração 
é generalizada à medida que a produção caiu 
em nove dos quinze setores pesquisados. 

Os resultados devem ser observados 
com racionalidade tendo em vista a forte 
alternância de resultados nos quatro 
primeiros meses. No mês, os resultados 
indicam que o desempenho foi desfavorável, 
mesmo que não chegue ao vulto dos outros 
dois meses do ano, mas não há sinal de que 
o fim da trilha da recessão já foi atingido. 
Mesmo que tenha ocorrido uma melhoria nas 
expectativas dos empresários, justificada pela 
compra nas datas sazonais, não se pode em 
um primeiro momento fazer um prognóstico 
para o curto prazo, visto que o aumento da 
demanda interna seja para o consumo ou 
para novos investimentos nunca é imediata. 

Considera-se que há uma diferença 
de tempo na tomada de decisão e 
produção, tendo em tela os efeitos atuais 
do desemprego, limitação de crédito 
e confiança dos empresários que só se 
alterarão a partir da adequação dos estoques 
ao nível anterior da capacidade instalada, 
da manutenção do câmbio favorável à 
exportação e da estabilidade política.

Venda industrial apresenta queda de (-18,17%) e a leve retomada da confiança nos 
meses anteriores sugere que a retração de abril poderá apresentar uma menor 
intensidade nos próximos meses.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O emprego industrial ampliou 
(1,38%) em abril na comparação com o 
mês anterior. A alta da variável no mês 
reflete a melhoria do desempenho 
da atividade industrial de alguns 
segmentos. No entanto, de acordo 
com os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad), o número de desempregados 
no Brasil alcançou 14 milhões de 
pessoas no quadrimestre findo em 
abril de 2017, conduzindo a taxa de 
desocupação para 13,6%, sendo esta 
a maior dos últimos quatro anos e 
maior do que a registrado em abril de 
2016, de 11,2%, porém menor do que 
a registrada no trimestre encerrado 
em março, quando ficou em 13,7%.

Em Alagoas, a situação não é 
diferente e nos quatro primeiros 
meses, o número de postos de 
trabalhos eliminados alcança mais 
de 32.000 empregos, o que elevou 
a taxa de desemprego, de acordo 
com a Pnad, divulgada pelo IBGE, 
ao patamar em Alagoas da mais alta 
do país, com uma média de 13,5% 
de desocupação, seja pelo aumento 
do número de pessoas à procura 
de emprego ou pelo fechamento 
de postos de trabalho. As projeções 
no mercado de trabalho continuam 
negativas e distantes de retomada.

De acordo com os dados do 
CAGED, no acumulado de janeiro a 
abril de 2016, a redução de postos 
de trabalho em Alagoas alcançou 
em maio 4.008 empregos celetistas, 
o que representou uma retração de 
(-2,24%) em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada do 
mês anterior. Tal resultado decorreu da 
queda principalmente nos setores da 
Construção Civil e do Comércio, cujos 
saldos se assemelham ao desempenho 
da Indústria de Transformação.

O emprego aumentou 1,38% em abril na série com a inclusão da indústria 
do açúcar. Ao se comparar o emprego do primeiro quadrimestre de 
2017 com semelhante período de 2016, apresenta-se alta de 17,5%.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da pesquisa de 
indicadores de desempenho em 
abril deixam evidente que foram 
as variáveis venda industrial e 
custos de operações industriais na 
produção quem mais recuaram na 
indústria em Alagoas. Não há dúvida 
que a indústria lidera as perdas 
na crise em razão da diminuição 
da produção e dos investimentos. 

Mesmo com estoques menores, 
produção mais alinhada ao tamanho 
da demanda do mercado, a variável 
horas trabalhadas na produção 
recuou (-0,72%) sobre o mês 
anterior. Todavia, as demais bases 
de comparação não apresentam 
recuo no período. Destaca-se que 
a queda no mês é mais branda do 
que os meses anteriores, mas a 
retomada efetiva da produção segue 
em passos curtos. Assim, a indústria 
alagoana apresenta continuidade 
das condições atuais para retomada 
variável. Considerando que esse 
indicador tem uma relação direta 
com a confiança e a utilização da 
capacidade instalada, a percepção 
negativa do investimento e da decisão 
de produzir ainda predominam 
entre os industriais, mesmo 
que esteja menos disseminada.

Por fim, a análise da distribuição 
setorial permite pontuar que o recuo 
da variável não foi um fenômeno 
generalizado nos setores, visto que 
a maioria absoluta dos gêneros não 
exerceu influência significativa no 
total.  No contraponto, dez setores 
apresentaram alta na variável, 
com destaque para Vestuário 
e Calçados com (5,23%), Papel, 
Papelão e Celulose com (9,59%) e 
Indústria Mecânica com (12,55%).

A queda de (-0,72%) nas horas trabalhadas foi acompanhada de recuos na produção, 
venda industrial e utilização da capacidade instalada.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da Pesquisa de 
Desempenho revelaram que a 
massa salarial recuou (-2,01%) em 
abril, frente ao mês anterior. Assim, 
o resultado da variável adveio da 
condição de desligamentos do mês 
especificamente, além da alta base 
de comparação de fevereiro e março, 
ou seja, do crescimento anterior das 
remunerações vinculado as verbas 
rescisórias do setor Sucroenergético.

Nesse contexto, a expectativa é de 
abrandamento do ritmo de queda 
para os setores, especificamente, em 
decorrência da melhoria do dinamismo 
e do fim dos desligamentos de mão-
de-obra açucareira. No contraponto, 
os componentes do índice corroboram 
o cenário débil, e ao analisarmos 
o movimento de disseminação da 
atividade industrial, pois constata-
se que quatro, dos quinze gêneros 
p e s q u i s a d o s , a p r e s e n t a r a m 
recuo nos salários em maio.

 Mesmo com a inflação abaixo 
da meta, quando a inflação mensal 
ficou em 0,14%, variação com o 
melhor resultado para abril desde 
o início do Plano Real (1994), não 
se percebeu grandes oscilações da 
massa salarial e do rendimento médio 
real dos trabalhadores da indústria 
em abril. Sublinha-se que a maior 
retração na variável ocorreu no gênero 
Sucroenergético com (-4,34%). Cabe 
mencionar que o índice desse mês 
delineou o melhor de todos os meses 
do ano, considerando a queda do 
emprego, mesmo em um cenário 
mais baixo de inflação.  Por sua vez, 
ressalta-se que as contribuições 
positivas vieram dos setores: 
Indústria Mecânica com (10,72%)  e 
Vestuários e Calçados com (16,81%). 

A massa salarial real recuou (-2,01%) em abril, na série com a inclusão da indústria do 
açúcar. A massa salarial real acumulada no primeiro quadrimestre de 2017 é 4,8% inferior 
ao mesmo período.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De forma semelhante à atividade de venda 
industrial, a variável Custo de Operações 
Industriais, com recuo de (-12,94%) ante a 
março, apresenta um quadro com alternância 
de patamares positivos e negativos 
que prevalece desde janeiro de 2017. 

Não se pode deixar de computar na 
análise que a sazonalidade da indústria 
do açúcar no primeiro semestre, em boa 
medida, é responsável por esses picos, mas 
o efeito representativo nos demais setores 
confere a força da disfunção da trajetória 
industrial na sequência de 2016 para 2017.

Na análise é preciso destacar, ainda, que 
a variável apresenta um comportamento 
diferente de Estados com segmento industrial 
mais robusto e presença em setores de bens de 
capital, bens intermediários e bens de consumo 
duráveis, visto que a reação e retomada da 
produção ainda depende da equalização 
dos estoques no âmbito doméstico e da 
resposta dos efeitos da política econômica.

Na análise da variável frente à igual mês 
do ano anterior, percebe-se um recuo da 
ordem de (-1,23%), resultado do recuo 
de setores com elevada participação na 
indústria alagoana como de Matérias 
Plásticas e Borracha com queda de (-7,79%) 
e Química com recuo de (-22,80%).  Essas 
quedas decorrem da redução com os custos 
com bens intermediários importados e de 
aumentos menos expressivos dos custos com 
energia e com capital de giro. Um importante 
aspecto a ser destacado refere-se ao fato da 
variação negativa dos custos da produção 
ser consideravelmente mais alta do que a 
indústria nacional, visto que setores pequenos 
como Têxtil e Vestuários e Calçados possuem 
os insumos como maior componente do COI.

Os custos de operações industriais caíram (-12,94%) na passagem de março para abril, 
na série incluso o setor Sucroenergético. A queda é a segunda registrada nos quatro 
meses de 2017. 

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Foram 18 dias úteis em abril de 
2017, ante 23 dias em março e, 
assim, a utilização da Capacidade 
Instalada da indústria em abril 
de 2017 (76%) recuou em relação 
ao mês anterior (79%). Assim, a 
Capacidade Instalada recuou (3) 
pontos percentuais (p.p.).  Todavia ao 
se excluir o setor Sucroenergético, 
retira-se o efeito sazonal e os 
dados revelam a queda de (1) 
ponto percentual (p.p.) em relação 
a março e a variável alcança 54%.

De forma semelhante ao relatório 
de indicadores de desempenho 
do mês anterior, incluso o setor 
Sucroenergético, a UCI é maior no 
mês, quando analisado a variável 
em igual período do ano anterior. 
Quando analisado abril de 2017 
(76%) perante a abril de 2016 (37%), 
percebe-se uma variação positiva 
de 39p.p, resultado da diferença do 
mês de término da safra açucareira, 
além do alinhamento dos estoques 
que permitiu a variável uma maior 
desenvoltura. Espera-se que com 
a diminuição do pessimismo 
pelos empresários e o controle 
da crise política, permita-se a 
retomada da produção industrial.

Ressalta-se que sete segmentos 
industriais operaram com mais de 
70% de sua capacidade de produção 
no mês: Construção Civil, Editorial e 
Gráfica, Papel, Papelão e Celulose, 
Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha, Química, Indústria 
Mecânica e Sucroenergético. 

Na indústria nacional, segundo 
dados da CNI, a indústria 
brasileira operou em abril 
num ritmo abaixo de (0,7%) 
do observado no mês anterior. 

A utilização da capacidade instalada ficou em 76 %, na série com sazonalidade açucareira. 
Trata-se de queda de 3 pontos percentuais, que reverteu o aumento do mês anterior.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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