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RESUMO EXECUTIVO

Mesmo sem configurar a retomada do 
investimento e recuperação do consumo, 
a indústria alagoana começa apresentar 
sinais de menor retração econômica e 
de baixas menos expressivas. Com tal, 
espera-se um provável arrefecimento 
das perdas no indicador de vendas, 
excluso o setor sucroenergético, tendo 
em vista o recuo de apenas (-2,56%) 
frente a março.  De forma geral, os 
indicadores de abril já apontam o início 
da estabilização do ritmo das perdas do 
setor industrial, mesmo que os níveis 
de queda no ano ainda sejam robustos 
e evidenciem um quadro recessivo, só 
que agora se distanciando do cenário 
anterior de quedas elevadas. A utilização 
da capacidade instalada, excluso 
os dados do setor sucroenergético 
apresenta elevação no mês de abril de 6 
p.p. o que permite a expectativa do fim 
dos estoques e da formação bruta de 
capital fixo, bem como desdobramento 
para elevação do consumo das famílias 
à medida que o emprego, crédito 
e a renda continuam em queda.
Em que pese esses resultados, vários 
aspectos devem ser considerados 
para não se evidenciar otimismo com 
essa taxa agregada à medida que não 
ocorreu aumento da produtividade 
acompanhado da diversificação em 
setores que apresentaram elevação na 
venda industrial no mês, como Alimentos 
e Bebidas, Vestuário e Calçados, Material 
de Transporte, entre outros.  O valor 
da venda industrial, em boa medida, é 
explicado pelas seguintes participações 
setoriais: Produtos Alimentares e 
Bebidas com 23%, Sucroenergético 
com 24% e Química com 40%. Os 
dados permitem verificar o alto grau de 

concentração industrial à medida que 
apenas três setores foram responsáveis 
por 87% do resultado global do mês. 
Em abril de 2015 esse valor alcançou 
o patamar de 86%, mas a composição 
era diferente em decorrência da safra 
açucareira se prologar no mês o que 
aferiu uma maior participação de 
29% para a indústria Sucroenergética.
Assim, o acumulado em 12 meses da 
indústria alagoana em relação ao mesmo 
período do ano anterior, alcançou 
(-34,29%) no primeiro quadrimestre 
de 2016, considerado menos negativo 
do que o último quadrimestre de 2015 
(-40,5%). Isto posto, percebe-se que o 
patamar da queda no ano configura, 
ainda, um cenário recessivo que a 
indústria ainda se encontra, pois de fato, 
os reflexos do ambiente econômico se 
mostram sob várias vertentes, desde a 
queda de demanda, a dificuldade na 
captação a longo prazo de recursos 
financeiros para investimento, ao 
pagamentos de fornecedores e a redução 
de margens. Deve-se se atentar que o 
quadro econômico não é estável, visto 
que a conjuntura ainda sofre as oscilações 
da volatilidade do câmbio, combinada 
com a falta de confiança, bem como as 
dificuldades de crédito nos setores mais 
importantes da indústria e queda no 
emprego. Logo, a indústria alagoana, 
marcada pelo início da entressafra 
açucareira e pela suave dinamização 
de alguns setores, ainda caminha 
desalinhada da indústria nacional que, 
embora não tenha apresentado uma 
recuperação do enclave recessivo, 
já atenua os efeitos da força da crise 
quando se expressa na queda de apenas 
(-0,3%) do PIB do primeiro trimestre de 

Vendas Industriais 
O faturamento da indústria 
recuou (-4,75%) com dados 
do setor sucroenergético e 
recuou (-2,56%), excluindo os 
dados do setor sucroenergético, 
acumulando quatro meses 
consecutivos de retração no 
acumulado do ano. 
Custo das Operações 
Indutriais    
O COI recuou na indústria 
(-9,63%) contra março. Ao excluir 
a influência açucareira, a variação 
do custo foi também negativa 
com (-10,69%) frente a março.
Pessoal Empregado
O emprego industrial mostrou 
leve queda de (-0,64%), quando 
comparado a março. Tal retração 
explica-se pelos desligamentos 
ocorridos nas indústrias 
açucareira química. 
Remunerações Pagas
A retração do emprego no 
setor sucroenergético e, 
consequentemente, o aumento 
das verbas rescisórias, explicam 
o resultado da alta de (7,48%) 
em abril.   
Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas diminuíram 
(-1,85%), consolidando a 
trajetória de retração da 
produção Sucroenergética, mas 
avançaram (6,19%) quando 
analisadas as demais indústrias.
Utilização da
Capacidade Instalada
A paralisação da produção 
açucareira conduziu a variável a um 
patamar de 68%, mas na base com 
exclusão do setor, ocorreu alta de 
6%, alcançando o patamar de 56%.
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Fatos Relevantes
Abril/2016 A venda industrial no mês de abril apresentou 

recuo de (-4,75%) frente ao mês anterior, sendo a 
queda de (-2,56%) menor quando excluso o setor 
sucroenergético que iniciou a sua entressafra no mês.
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2016 em relação ao trimestre anterior. 
Na análise regional, a indústria química 
com participação de 40% no total 
da indústria apresentou queda de 
(-3,47%) em relação ao mês de março. 
Embora a indústria tenha apresentado 
um primeiro trimestre positivo, 
principalmente pelo posicionamento 
em mercados globais face à cotação 
do real sobre dólar que estimulou 
a buscar alternativas para elevar os 
volumes exportados, os volumes 
de vendas internas e de demanda 
nacional apresentaram redução no 
acumulado do 1º quadrimestre de 
2016, corroborando o ritmo negativo 
percebido pelo segmento de produtos 
químicos de uso industrial. Assim, a 
indústria em Alagoas seguiu na mesma 
direção da nacional, que segundo 
dados da Associação Brasileira da 
Indústria Química - Abiquim, seus 
volumes de vendas internas e de 
demanda nacional registraram queda 
no acumulado do 1º quadrimestre de 
2016. Tal cenário adverso, tanto do 
ponto de vista econômico, quanto 
dos imbróglios na política ainda 
não concedem ao empresário a real 
confiança para desenvolvimento dos 
projetos no país. Por sua vez, o setor 
sucroenergético apresentou recuo de 
(-11,07%) sobre o mês de março. De 
acordo com o Sindaaçucar-AL, com o 
fim do ciclo 15/16 o cenário de crise foi 
agravado pela falta de crédito e pelo 
clima desfavorável, gerando uma queda 
de (-27,8%) na quantidade de cana 
esmagada de um total de 16,3 milhões 
de toneladas de cana; enquanto na 

moagem do ciclo 14/15, a quantidade 
de cana esmagada pelas 19 usinas foi 
de 23,4 milhões de toneladas. Para o 
próximo ciclo, a aprovação no Senado 
Federal da Medida Provisória (MP) 701, 
que, entre outras ações apresentadas 
pelo sindicato, viabilizará a obtenção 
do empréstimo internacional no 
valor de US$ 500 milhões por parte 
das usinas junto ao banco suíço 
Credit Swiss Bank que poderá 
viabilizar a redimização do segmento.
No que concerne às exportações, 
considerando os dados do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), Alagoas 
caminhou semelhante aos números 
do país que apresentou alta de (1,3%) 
frente a abril de 2015. As vendas no 
comércio exterior da indústria alagoana 
totalizaram US$ 26 milhões em abril, 
o que representa alta de (39,31%) em 
relação ao mesmo mês de 2015.  No 
acumulado do quadrimestre, o valor de 
US$ 158,9 milhões significou um recuo 
de (-35,12%) em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2015. Na análise 
setorial, a indústria química representou 
10,84% do volume exportado, 
enquanto a indústria açucareira 
alcançou o percentual de 85,27%, 
sendo que a redução da indústria 
Sucroenergética exerceu a maior 
influência negativa sobre o resultado, 
a partir da retração de (-36,10%).
Por sua vez, o emprego industrial 
apresentou no mês de abril uma 
participação menor com queda 
de (-0,45%) sobre o mês anterior. 
Na análise setorial, a redução de 

empregos continuou em 2016, mas 
não na mesma intensidade em todos 
os setores da indústria. De acordo com 
outra base de comparação, ou seja, 
CAGED/MT, em abril de 2016 foram 
eliminados 7.102 empregos celetistas, 
o que representou uma diminuição 
de 2,03% em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada 
do mês anterior. Houve uma queda 
principalmente no setor da Indústria 
de Transformação (-5.960 postos, 
devido à influência de fatores sazonais 
relacionados à cana-de-açúcar.  Na série 
ajustada, que incorpora as informações 
declaradas fora do prazo, nos quatro 
primeiros meses do corrente ano 
houve decréscimo de 30.814 postos 
de trabalho celetistas (-8,27%).
Em abril de 2016, as vendas reais 
da indústria recuaram, em termos 
reais (-4,75%), sobre março. O custo 
das operações industriais diminui 
(-9,63%) na mesma comparação. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou recuo de (-0,45%).  A variável 
hora trabalhada registrou queda de 
(-1,85%) frente a marco. A indústria 
alagoana passou na utilização da 
capacidade instalada de 50% para 
56%, excluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma elevação de (7.48%) no mês 
de abril em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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É considerável o baixo dinamismo 
da economia alagoana desde o segundo 
semestre de 2014. Mesmo com as políticas 
econômicas adotadas pelo governo para 
reduzir as incertezas quanto ao cenário da 
economia doméstica, não se percebe, ainda, 
expectativas favoráveis dos empresários em 
relação à demanda futura que estimulem 
a retomada dos investimentos privados. 
Diante das circunstâncias conjunturais, a 
venda industrial recuou (-4,75%) em abril.

De maneira geral, a indústria local, 
historicamente intercala bons e maus 
resultados durante o ano em razão da 
dependência dos dois setores commoditieis 
que em abril representaram 64% do 
volume de venda e que não seguem a 
tendência média de moderação percebida 
para os demais setores.   Adicione-se que 
a crise impactou no desempenho do setor 
sucroenergético mesmo no período da 
safra cujo momento cambial era favorável 
as exportações à medida que permaneceu 
o endividamento de grupos usineiros, falta 
de crédito, queda de preços do açúcar 
no mercado internacional, bem como 
problemas de gestão ou baixos índices 
pluviométricos. Não menos importante, a 
indústria química teve a maior participação 
no mês face a elevação das exportações, 
associados ao efeito positivo do câmbio e 
dos spreads petroquímicos internacionais 
e apresenta queda em razão da alta 
base de comparação do mês anterior.

Dentre os setores que apresentaram 
crescimento, é importante destacar 
que os desempenhos positivos em 
alguns segmentos podem ser voláteis, 
considerando uma distância da 
recuperação da economia, principalmente 
nos segmentos de Vestuários e Calcados 
e Material de Transporte.  Em boa 
medida, a alta de Produtos Alimentares 
e Bebidas, a despeito da alta dos preços, 
pode ser resultado dos efeitos do 
salário mínimo e poder de compra da 
população, considerando que mesmo 
em momento de crise há um limite a 
redução de sua compra pelas famílias.

Indústria alagoana sinaliza retração em abril, sendo, em boa medida, 
seu recuo de (-4,75%) justificado pela entressafra da indústria Sucro-
energética.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A magnitude da crise não tem 
sido igual para todos as variáveis da 
pesquisa de indicadores industriais. 
Desde o início da crise, a variável 
emprego industrial apresentou 
a maior queda entre as variáveis, 
apresentando alta apenas nas duas 
safras açucareiras. Com tal, o impacto 
sobre o desemprego aumentou, 
segundo dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD), entre janeiro a março de 
2016, a pesquisa mostrou que a taxa 
de desemprego em Alagoas alcançou 
12,8% frente ao mesmo período de 
2015 em que a taxa era de 11,1%, 
evidenciando uma diferença de 1,7%.

Entre os resultados do 
acumulado do emprego industrial está 
a queda de (-11,77%) no quadrimestre 
frente a igual período no ano anterior 
impactando na diminuição do poder de 
compra das famílias pela inflação mais 
elevada, negociações de salários mais 
complexas, elevação dos juros que 
determinam a redução do consumo, 
além de outros membros da família 
em busca de emprego.   A destruição 
dos postos de trabalhos alcançou, 
excluindo o setor sucroenergético, 
a 950 empregos em abril frente ao 
mesmo período do ano passado. 

Diante do cenário de 
eliminação de postos de trabalhos, a 
renda média do trabalhador também 
apresentou queda considerável na 
indústria à medida que em abril 
de 2015, a média salarial era de 
R$ 1.991 e nos primeiros quatro 
meses deste ano, chegou a R$ 1.801. 

O emprego industrial mostrou leve queda de (-0,45%), quando 
comparado a março. Tal retração explica-se pelos desligamen-
tos ocorridos na indústria açucareira e química. Na base, sem 
o setor sucroenergético, a variável apresentou alta de (2,41%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De forma semelhante a análise 
da venda industrial sobre a possível 
estabilidade das perdas na indústria, 
ou seja, o surgimento dos esperados 
sinais de recuperação da economia, 
percebe-se na variável também 
sinais positivos, visto que as horas 
trabalhadas na produção no mês 
cresceram (6,29%) quando excluídos 
os dados do setor sucroenergético. 

Nas comparações anuais, os 
resultados são mais expressivos. Na 
comparação com abril do ano passado, 
a variável aumentou (24,30%) sobre 
o primeiro quadrimestre de 2015. 
Não se pode afirmar que está em 
curso o fim da espiral recessiva 
na indústria alagoana, visto que a 
variável caminha na mesma direção 
da decisão de produção que hoje 
ainda é frágil em razão das restrições 
ao crédito, do patamar dos juros), 
da inflação que diminui a renda real 
das famílias e da acumulação de 
estoques indesejados que tornam 
o panorama adverso aos negócios.

Todavia, a reação de alta não 
ocorre de forma homogênea em 
todos os setores. Na análise setorial, 
8 dos 15 gêneros pesquisados 
apresentaram recuo de horas 
trabalhadas, com destaque para 
Produtos Alimentares com (-2.46%); 
Química (-3,83%); Minerais Não-
Metálicos (-4,28%) e Sucroenergético 
(-6,28%).  Destaca-se que o momento 
atual mostra sinais ambíguos sobre 
a resposta da produção, apesar da 
característica que marca o segmento 
da indústria alagoana de bens 
não-duráveis em setores com forte 
correlação a dinâmica do varejo.

As horas trabalhadas diminuíram (-1,85%), consolidando a trajetória 
de retração da produção Sucroenergética, mas expandiram-se (6,29%) 
quando computadas as demais indústrias e excluído a indústria do 
açúcar.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em abril de 2018, as 
remunerações brutas da indústria 
cresceram (7,48%), quando 
comparadas ao mês de março. É 
visível que a baixa queda em relação 
ao mesmo período do ano anterior 
(-0,57%) e a alta do acumulado do 
ano (15,08%) são justificadas pelo 
final da safra Sucroenergética, que 
implica no pagamento das verbas 
rescisórias do setor. Adicionalmente, 
a queda no emprego formal que é o 
que mais cai nos outros segmentos 
acaba rebatendo nos dados da folha, 
que equivalem à massa salarial.

De forma geral, para o resultado 
de abril, houve relativa alta da massa 
salarial como resultado do recuo do 
número de pessoas ocupadas e da 
população inserida no mercado de 
trabalho. Ao analisarmos o movimento 
de disseminação na atividade industrial, 
7 dos 15 setores aumentaram a 
variável no mês.  É importante ressaltar 
que o setor industrial não tem seus 
rendimentos vinculados diretamente 
ao salário mínimo, o que também 
impediu um aumento na renda do setor. 

Nessa direção, é destaque que 
a queda do emprego acompanhou 
a dinâmica da variável à medida que 
a redução líquida do emprego foi 
determinante na alta da massa salarial.  
Ressalta-se que a inflação tem uma 
influência na variável que mesmo 
com intensidade menor na crise, 
absorve os desdobramentos do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) que registrou alta de 
0,51% em abril, aumentando 0,08 
ponto percentual (p.p.) na comparação 
com março. No acumulado do ano 
até abril, o índice aponta inflação de 
3,32%, abaixo dos 4,61% computados 
em igual período de 2015. Na 
contramão das diversas categorias 
profissionais, os salários médios na 
Indústria de Química recuaram, sendo 
resultado do não pagamento de 
adicionais no último mês de março.

A variável no acumulado encerrou em patamar (15,02%) superior ao 
registrado ao acumulado em 2015. Tal resultado é derivado dos encar-
gos das rescisões com a queda do emprego.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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 Os custos de operações industriais da 
indústria alagoana apresentaram crescimento 
de (11,74%) na passagem de maio para junho. 
Esse foi o primeiro mês de expansão após 
queda consecutiva por três meses, resultado 
da entrada do setor Sucroenergético na 
entressafra.  De forma geral, a desaceleração na 
queda dos custos na variável, excluso o setor 
Sucroenergético, em boa medida é decorrente 
da maior intensidade de crescimento do custo 
com bens intermediários.

No mês, a variável avançou na 
indústria química (16,89%) em decorrência 
do arrefecimento que aumentou os custos 
de produção para atender um maior volume 
de vendas em todos os mercados, além 
de melhores spreads e desempenho das 
operações nos Estados Unidos e Europa, 
reforçada pela depreciação média do real de 
14% entre os períodos.  

O aumento na variável dos demais 
setores, como Produtos Alimentares 
e Bebidas com (2,30%), Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha com (20,88%) 
e Indústrias Diversas e Mobiliário com 
(29,67%) se justificam pelo repasse da alta 
dos custos do primeiro semestre para os 
preços, o que pode indicar estabilidade 
na margem de lucratividade em relação 
ao último semestre de 2015, bem como 
pelos custos de produção, compostos 
por despesas com pessoal e com bens 
intermediários, além da alta com os custos 
de energia, com capital de giro e tributos. 

Por sua vez, o aumento dos 
segmentos da Indústria Mecânica com 
(126,17%) e Sucroenergético com (4,98%) 
são resultados dos aumentos dos custos 
para manutenção e preparação para o início 
da safra em agosto.

A variável apresenta alta de (11,74%) no mês de junho, consequência 
do fim da manutenção de estoques na indústria química e do aumento 
da produção de outras indústrias no período.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Com a perda da confiança e a 
ampla ociosidade que se abateu 
na indústria alagoana desde 2014, 
a recuperação cíclica passa a ser 
uma necessidade no decorrer de 
2016. Quando se analisa a série 
iniciada em 2007, percebe-se que a 
variável alcançou a sua pior marca 
na crise. A trajetória do patamar 
do indicador é de estagnação. 
Na análise dos últimos quinze 
meses foram registradas em maior 
intensidade as variações negativas.
Considerando, ainda, o menor 
número de dias úteis no mês, a 
Utilização da Capacidade Instalada 
da indústria, excluído dados do 
setor sucroenergético, em abril de 
2016 (56%) avançou em relação 
ao mês anterior que foi de (50%). 
Assim, a Capacidade Instalada 
da Indústria Alagoana avançou 
6 pontos percentuais (p.p.).  Por 
sua vez, o nível de utilização da 
capacidade instalada com a inclusão 
da indústria açucareira em abril 
recuou 3 p.p. em relação a março, 
atingindo 68% frente ao patamar de 
71% obtido em março. Apenas dois 
segmentos industriais operaram 
acima de 70% de sua capacidade 
de produção no mês, com destaque 
para: Sucroenergético e Produtos 
e Matérias Plásticas e Borracha. 
Quando analisado o mês de abril de 
2016 (68%) perante a abril de 2015 
(66%), percebe-se uma variação 
positiva de 2 p.p. 
No cenário nacional, a indústria 
brasileira operou em abril em 
patamar abaixo do observado em 
março. Assim, o nível de utilização 
da capacidade instalada da 
indústria de transformação atingiu 
76,9% em abril, representando uma 
queda em relação a março, quando 
operou em 77,2%.

Utilização da Capacidade instalada da indústria chega a 68% com queda 
de 3% frente a março e a 56%, quando excluso o setor sucroenergético 
com alta de 6%. Em abril de 2015, a utilização era de 66% e 56%, excluso 
a indústria do açúcar.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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