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RESUMO EXECUTIVO

Diante do quadro de alta 
ociosidade, a indústria alagoana, 
semelhante à indústria nacional que 
apresentou queda acumulada na 
produção industrial que atingiu 16,5% 
entre 2010 e 2015, contempla resultados 
bastante negativos, confirmando os 
problemas estruturais que prejudicam 
a competitividade nos mercados 
doméstico e internacional, ainda 
que a desvalorização cambial tenha 
influenciado os preços das commodities 
alagoanas. Além dos fatores conjunturais 
que impactaram diretamente na retração 
intensa do consumo e na falta da confiança 
no investimento. Acrescenta-se que o 
câmbio, apenas, não é suficiente para 
permitir uma competição mais efetiva 
no mercado internacional e alavancar 
a produção dos setores exportadores.

De forma geral, os problemas 
relacionados ao custo do crédito e 
financiamento, a reavaliação da demanda 
com ociosidade elevada e o aumento 
inesperado no custo das indústrias 
alagoanas podem ser resultados da 
política monetária restritiva de aumento 
dos juros para reverter as expectativas de 
inflação dos agentes econômicos com 
reflexos negativos sobre o consumo das 
famílias e nos custos de investimento 
das empresas. Como tal, a indústria 
local já apresenta uma capacidade de 
investir menor quando comparado 
aos boletins de fevereiro de outras 
edições e sinaliza, em alguns casos, 
a possibilidade de uma queda mais 
brusca no primeiro semestre de 2016.

Considerando um cenário 
desalentador da produção aliado à crise 
de confiança, diversos fatores contribuem 

no Estado para o nível das expectativas 
e da rentabilidade de setores com alta 
dependência do mercado internacional, 
como Sucroenergético ou da redução 
da demanda interna, como Produtos 
Alimentares e Bebidas, impactados, 
ainda, pela redução do poder de compra 
das famílias, elevação dos juros,  da crise 
política, fragilização do governo, ajuste 
fiscal e corte de investimentos públicos. 

Diante do cenário, não poderia se 
esperar na indústria local um desfecho 
diferente que não fosse a contração 
no mês com (-22,22%) de recuo frente 
a janeiro.  Tal cenário aponta para a 
continuidade da desaceleração da 
atividade industrial apresentada em 
janeiro, não obstante, o fato de fevereiro 
ter tido menos um dia útil do que janeiro 
em decorrência do carnaval. Frente a 
fevereiro de 2015 e acumulado do ano, o 
resultado é, ainda, menos favorável, com 
quase todas as variáveis apresentando 
resultados negativos, com exceção da 
venda industrial e do COI que apresentam 
os efeitos da safra açucareira 2015/2016.

Segundo dados do Sindaaçucar-
AL, as usinas foram no ciclo 2015/2016 
penalizadas por fatores climáticos e 
pela crise financeira provocada pela 
escassez de recursos e de acesso ao 
crédito, finalizando o ciclo 15/16 com 
uma previsão de quebra de safra de 
quase 30% em comparação à moagem 
passada, quando foram beneficiadas 
23,4 milhões de toneladas de cana. 
De um lado, a safra, mesmo que 
financeiramente tenha se beneficiado 
com a desvalorização cambial, foi a 
menor desde o ciclo 93/94, quando foram 
esmagadas 15,8 milhões de toneladas 

Vendas Industriais 
A venda industrial em Alagoas 
recuou (-20,22%) em fevereiro 
de 2016, com queda na 
produção em nove dos quinze 
setores.   
Custo das Operações 
Indutriais    
O custo das operações 
industriais aumentou 0,01%, 
diminuindo o ritmo de 
crescimento após alta de 
(7,10%) em janeiro de 2016. 
Pessoal Empregado
Em fevereiro, oito dos 
quinze gêneros registraram 
desempenhos negativos no 
mês, sendo os maiores recuos 
observados nos setores: 
Sucroenergético, Material de 
Transporte, Editorial e Gráfica 
e Produtos e Alimentares 
e Bebidas.  
Remunerações Pagas
A massa salarial no mês é inferior à 
registrada ao mês anterior, reflexo 
da queda da variável emprego 
nos setores, em especial no setor 
Sucroenergético e do recuo 
generalizado da massa salarial que 
aconteceu no ano passado. 

Horas Trabalhadas
Em fevereiro de 2016, o volume 
de horas trabalhadas aumentou 
2,37%, sendo que os setores mais 
representativos foram Produtos 
Alimentares e Bebidas 8,81% e 
Papel, Papelão e Celulose   com 
17,87%.   

Utilização da
Capacidade Instalada
A UCI demonstra sinais de 
retração em fevereiro. De forma 
geral, as empresas operam 
com níveis de utilização da 
capacidade abaixo de 70%.

Indicadores de Desempenho
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Fatos Relevantes
Fevereiro/2016 A queda de (-20,22%) registrada pela indústria de 

Alagoas na passagem de janeiro para fevereiro foi 
decorrente do resultados negativos em 9 dos 15 
setores pesquisados, sendo destaque as retrações 
das indústrias Química e Sucroenergética.

 



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

Indicadores de Desempenho
   Ano 7- nº 52 -  Fevereiro de  2016

 

de cana. A previsão de término será o 
mês de março, totalizando um período 
de sete meses de moagem.  Por outro 
lado, a retração das linhas de crédito se 
agravou fortemente nos dois primeiros 
meses de 2016 e teve impactos tanto 
sobre a comercialização da safra, como 
sobre a captação direta das empresas 
no mercado internacional. Logo, a 
ausência do crédito penalizou a safra 
até o fim da moagem, com ajuste dos 
níveis de produção para pagamento 
dos custos operacionais.  Tal cenário 
de escassez de crédito poderá se 
agravar na operacionalização do setor 
na entressafra à medida que existem 
débitos relativos ao fornecimento de 
cana, salários mensais, importação de 
insumos (fertilizantes), financiamento 
da próxima safra e manutenção de 
diversas indústrias, dependentes 
do setor, como exemplo, indústrias 
mecânica e metal. Segundo os dados 
da Pesquisa de Indicadores industriais, 
no mês, o setor Sucroenergético 
apresentou recuo de (-42,13%) frente 
a dezembro e no acumulado de 12 
meses, apresenta  o acréscimo de 
(10,61%).  Por sua vez, a indústria 
química apresentou recuo de (-5,76%) 
frente a janeiro e cresceu 16,18% nos 
últimos doze meses, assemelhando 

ao cenário nacional em que as vendas 
internas de produtos químicos de 
uso industrial recuaram (-6,69%) no 
primeiro bimestre, na comparação 
anual, como reflexo da deterioração da 
economia doméstica, segundo dados 
preliminares da Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim). A 
produção do setor, porém, caiu apenas 
0,93% no mesmo intervalo, sustentada 
pela alta de 46,3% das exportações 
em volume, mas o setor continua 
apostando na exportação, favorecida 
pela desvalorização cambial, além 
dos custos locais, inclusive mão de 
obra e energia elétrica, que em dólar 
diminuíram de maneira significante.  

De forma semelhante a janeiro, 
o setor da Construção Civil, no mês 
de fevereiro, apresentou recuo da 
venda industrial (-1,54) frente a janeiro. 
Ressalta-se que a ociosidade da 
indústria da construção civil continua 
inibindo os investimentos no setor. 

De fato, ao se tomar os efeitos no 
mercado internacional, as exportações 
alagoanas, segundo os dados do 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, apresentaram 
desalentadores resultados mesmo 
com ajustes no câmbio. Em fevereiro, 
a balança comercial apresentou um 

resultado de exportações de 38,7 
milhões, representando um recuo 
acumulado no mês de (-38,27%).  No 
mês não houve o descolamento entre 
vendas domésticas aferidas pela 
pesquisa de desempenho e o volume de 
exportação, explicado essencialmente 
em razão de algumas das empresas 
do setor sucroenergético não terem 
antecipado os embarques e não terem 
processado o computo no período 
da coleta, visto que no bimestre as 
exportações já apresentam um recuo de 
(-22,57%) sobre igual período de 2015.

Em fevereiro de 2016, as vendas 
reais da indústria recuaram, em termos 
reais (-20,22%), sobre janeiro. O custo 
das operações industriais aumentou 
(0,01%) na mesma comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
queda de (-7,18%).  A variável hora 
trabalhada registrou alta de (2,37%) 
frente a janeiro. A queda nas horas 
refletiu no recuo do nível de utilização 
da capacidade instalada. A indústria 
alagoana passou de 75% para 74%, 
incluso o setor Sucroenergético. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-3,38%) no mês de 
fevereiro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A trajetória de recuperação da ven-
da industrial em janeiro não se sustentou e 
o indicador voltou a recuar de forma mais 
incisiva, com queda de (-22,22%) frente 
ao mês anterior, incluso setor sucroener-
gético e apresentou queda de (-0,64%), 
excluso a indústria açucareira.  Na análise 
de fevereiro de 2016 frente a fevereiro de 
2015, a variável apresenta alta de 6,24%, 
contando com um dia útil a mais em 2016.

Apresentando crescimento pontual 
da safra açucareira, desde outubro de 2015, 
a atividade industrial retoma a trajetória an-
terior de queda em fevereiro de 2016, prin-
cipalmente porque o período marca o início 
da entressafra açucareira e a manutenção 
na indústria química. Com a base de com-
paração marcada pela trajetória de alta e 
efeito do calendário, que diminuiu o núme-
ro de dias úteis no mês em relação a janeiro, 
a maior parte dos indicadores apresentou 
variação negativa na passagem do mês. 
Todavia, é importante ressaltar que as per-
das no mês na venda industrial ainda não 
são capazes de compensar a performance 
acumulada anteriormente por esses dois 
setores na variação dos últimos doze meses.

Na análise setorial, cerca de 9 dos 15 
setores pesquisados apresentam queda no 
mês, com destaque para:  Química com re-
tração de (-5,76%), Minerais Não-Metálicos 
com (-12,93%), Indústria Mecânica com 
(-19,24%), Sucroenergético com (-42,13%) e 
Material de Transporte com (-72,43%). Ainda 
nessa base de comparação, com exceção da 
indústria Química e dos Minerais Não-Metá-
licos que estão em linha com os resultados 
dos principais indicadores de atividade in-
dustrial nacional, todos os outros indicado-
res de atividade seguiram no termômetro 
da atividade açucareira. A positividade dos 
demais setores em fevereiro ocorreu não 
em razão de uma mudança no ambiente 
econômico e político, mas sim pela redu-
zida base de comparação, pelo efeito do 
calendário, em relação ao número de dias 
úteis e condição de ajuste nos estoques. 

Em fevereiro, a queda da variável venda industrial é resultado da alta 
base de comparação do mês anterior, caracterizando recuo em 9 dos 
15 setores investigados. 

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O emprego industrial recuou 
(-7,18%) em fevereiro na comparação 
com o mês anterior. A queda da 
variável no mês reflete a redução 
do desempenho da atividade 
industrial devido não apenas aos 
primeiros desligamentos oriundos 
da sazonalidade da indústria 
Sucroenergética e das indústrias 
com picos oriundos da demanda 
natalina, mas da deterioração da 
economia que tem ampliado a taxa 
de desemprego e a queda na renda. 

Os destaques negativos foram: 
Produtos Alimentares e Bebidas com 
-369 postos de trabalho, ou seja, 
recuo de (-9,66%) no mês frente a 
janeiro e Sucroenergético com -1.986 
postos de trabalho, o que significou 
um recuo em fevereiro de (-9,12%).

Ilustra-se no gráfico ao lado 
os resultados negativos em termos 
de geração de empregos, nos quais 
o número de demitidos é maior de 
que os admitidos nos últimos doze 
meses, refletindo em um rápido 
aumento na taxa de desocupação 
que pode ser expresso na queda 
de (-25,11%) no acumulado do ano.

Segundo os dados do CAGED, 
em fevereiro de 2016 foram eliminados 
-10.085 empregos celetistas, o que 
representou uma diminuição de 
(-2,72%) em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada 
do mês anterior. Houve uma queda, 
principalmente no setor da Indústria 
de Transformação (-8.901 postos). Esse 
desempenho está relacionado ao recuo, 
principalmente, do ramo Fabricação 
de Açúcar em Bruto, que suprimiu 
(-8.724 postos). Levando-se em conta 
os dias úteis, chega-se a uma média 
da perda de 530 empregos por dia no 
Estado de Alagoas, especificamente 
na indústria que representou 
88% dos empregos eliminados.

Emprego industrial recua em fevereiro e em todas as bases 
de comparação e segue como variável mais impactada por 
meio da sequência de fechamento de postos de trabalho.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Quando se analisa a Pesquisa 
de Desempenho de Indicadores, 
elaborada pelo IEL/AL, em diferentes 
bases de comparação, percebe-se 
de uma maneira geral que todos os 
indicadores do mercado de trabalho 
registraram retração em fevereiro, 
com exceção das horas trabalhadas 
na produção com aumento de 
2,37% frente a janeiro de 2016. 

Deve-se considerar que o 
setor que influenciou esse aumento 
foi Produtos Alimentares e Bebidas 
com alta de 8,81%. Todavia, não é 
possível enxergar melhoria no setor, 
mas apenas uma consequência 
da fraca base de comparação 
do mês anterior à medida que o 
setor apresenta uma queda de 
(-4,12%) no acumulado do ano.

Dentre os quinze setores 
analisados pela pesquisa, apenas 
seis apresentaram alta no mês, tendo 
as maiores quedas ocorridas em 
Material de Transporte com (-8,38%), 
Indústria Mecânica com (-14,69%) 
e Editorial Gráfica com (-15,80%). 
Percebe-se que a retração nesses 
setores é resultado do cenário que se 
mantém desacelerado neste primeiro 
bimestre, impactado pela queda 
na demanda do mercado devido às 
condições desfavoráveis nas áreas 
financeiras, políticas e econômicas 

Assim, a partir de tal matriz, 
pode-se esperar que os setores 
locais apresentem   uma queda 
mais acentuada no indicador 
nos próximos meses, tendo em 
vista que o momento atual teve  
impacto direto da indústria do 
açúcar e seus desdobramentos 
que serão evidenciados caso 
não se viabilize a retomada do 
crédito para o próximo ciclo.

As horas trabalhadas na produção aumentaram 2,37% entre fevereiro 
e janeiro. A variável em fevereiro é (-52,88%) menor que o observado 
no mesmo mês de 2015.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Além da elevação da taxa 
de desocupação, a variável massa 
salarial em fevereiro apresentou 
retração de (-3,38%) frente a 
janeiro. No acumulado do ano, a 
variação negativa alcança (-32,75%).

O rendimento médio real 
da indústria alagoana, por sua vez, 
alcançou o valor de R$ 1.707,75 em 
fevereiro de 2016 frente ao valor de 
R$ 1.826,21 em fevereiro de 2015, 
significando um recuo de (-6,49%), 
no mesmo confronto, após recuo de 
(-1,21%) em janeiro frente a dezembro. 

Considerando que as 
expectativas dos agentes econômicos 
se deterioraram no final de 2015, 
frente uma retomada da atividade 
econômica a curto prazo, a previsão 
será o aumento do desemprego nos 
próximos meses e, consequentemente, 
a queda dos salários na indústria 
alagoana, principalmente pelo ajustes 
decorrentes da entressafra açucareira.

Segundo estimativas de 
diferentes bases, a tendência para 
2016 continua sendo de queda, 
considerando, ainda, que a crise 
diminui o poder de barganha dos 
sindicatos. Analisando a tendência 
na base histórica é possível estimar 
que o desempenho só não será pior, 
porque a inflação já apresenta no 
primeiro bimestre do ano sinais de 
desaceleração o que deverá aliviar as 
perdas dos salários em termos reais.  

No que tange ao recorte 
setorial, sete dos quinze gêneros 
pesquisados alcançaram resultados 
negativos no mês.  Desse modo, a 
análise desagregada dos dados do 
emprego industrial segue indicando 
pequenas diferenças entre os vários 
segmentos e a variação do emprego 
se apresenta com uma tendência.  

Efeitos da inflação passada e da recessão sobre o mercado de trabalho 
se intensificaram em 2016 com a queda no desempenho não apenas 
emprego, mas também da massa salarial.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



7
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 7 - nº 52 - Fevereiro de 2016

 

Em fevereiro, o aumento da variável 
Custo de Operações Industriais em 0,01%, 
mesmo que não generalizado, resulta, ain-
da, dos efeitos do custo com bens interme-
diários importados e da inflação provocada 
pela decisão do governo em corrigir em 
curto prazo as tarifas públicas. Além disso, 
é importante ilustrar que a desvalorização 
do real frente ao dólar não representou um 
ganho de competitividade dos produtos 
industriais alagoanos frente aos produtos in-
dustriais importados ao longo de todo o ano, 
considerando a fragilidade de internaciona-
lização dos demais setores da indústria local.

Quando se analisa a variável, excluso 
o setor sucroenergético, percebe um aumen-
to de 2,99% na variável frente a janeiro e de 
9,99% no acumulado do ano o que pode sig-
nificar como uma das razões para o crescimento, 
o aumento de custos com bens intermediá-
rios importados, que cresceu impulsionado 
pela desvalorização do real frente ao dólar, 
além de um maior gasto operacional com 
energia e  custo com capital de giro. Eviden-
cia-se, ainda que no momento atual com a 
demanda reprimida há dificuldade em re-
passar o aumento dos custos para os preços 
o que impacta na lucratividade das indústrias 
locais, dependentes da demanda doméstica.

De um lado, semelhante à indústria 
nacional que apresentou também perda 
de lucratividade, no último trimestre essa 
tendência foi minimizada, com a indústria 
conseguindo elevar seus preços em frente a 
um aumento nos custos industriais. Por ou-
tro lado, a variável apresentou recuo inten-
sivo em alguns gêneros, entre eles: Indústria 
Mecânica com recuo de (-8,58%) e Minerais 
Não-Metálicos com (-13,04%). Tal condição 
deve ser avaliada com o aumento da ociosi-
dade que diminuiu o consumo de insumos. 

Os dois primeiros meses de 2016 na indústria alagoana não 
apresentam nenhum avanço substancial do quadro de redução de 
custos de operações industriais, observado no final de 2015.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Considerando o menor nú-
mero de dias úteis, a utilização da 
Capacidade Instalada da indústria 
em fevereiro de 2016 (74%) recuou 
em relação ao mês anterior (75%). 
Assim, a Capacidade Instalada re-
cuou (-1) pontos percentuais (p.p.). 
De forma semelhante ao relatório 
de indicadores de desempenho do 
mês anterior, incluso o setor su-
croenergético, a UCI é menor em 
fevereiro de 2016, quando anali-
sado a variável em igual período 
do ano anterior. Quando analisado 
fevereiro de 2016 (74%) perante a 
fevereiro de 2015 (70%), percebe-
-se uma variação positiva de 4 p.p, 
resultado da não antecipação da 
safra açucareira, ocorrida em anos 
anteriores.

Ressalta-se que apenas dois 
segmentos industriais operaram 
com mais de 70% de sua capacidade 
de produção em fevereiro de 2016: 
Construção Civil e Química. Em ter-
mos explicativos, alta na produção 
da Indústria Química no último tri-
mestre do ano trouxe consequên-
cias para a variável na medida em 
que a sustentação desta não ficou 
comprometida em um ambiente de 
elevada incerteza para a demanda 
no cenário internacional.

Destaca-se que a indústria 
de transformação nacional, segun-
do a CNI, operou, em média, com 
77,7% da capacidade instalada em 
fevereiro, o que representa pratica-
mente estabilidade – crescimento 
de 0,5 ponto percentual (p.p.) – na 
comparação com o mês anterior.  
De forma geral, a demanda domés-
tica continua débil tanto no que 
se refere ao consumo das famílias 
e dos investimentos, bem como na 
ausência de perspectiva de reto-
mada, reforçando as previsões ne-
gativas para a indústria em 2016.

A utilização da capacidade instalada ficou em 74% na média computada 
em fevereiro, 1% abaixo em relação a mês anterior, sendo considerada 
baixa para os padrões da indústria alagoana.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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