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RESUMO EXECUTIVO

A condição da venda industrial 
continuou se deteriorando em julho, se-
gundo os dados levantados pelo IEL/AL. 
Mesmo considerando os devidos ajustes 
sazonais do setor Sucroenergético, a que-
da da produção em julho foi intensa em re-
lação ao mês de junho. Nessa comparação 
se percebe variação positiva em 2015 ape-
nas quando se contempla volume da safra 
anterior, fazendo com que, no acumulado 
do ano, a variação alcance o crescimento 
de 4,53%. Em relação a julho de 2014, por 
sua vez, a queda da venda industrial foi de 
-2,25%.

Sem sinais de estabilização da re-
cessão no curto prazo, os dados da produ-
ção industrial reforçaram dois aspectos da 
crise atual, ou seja, há generalização e afe-
ta a maioria dos setores e mostra-se mais 
intensa nos setores de produção interme-
diária. Por sua vez, a condição do emprego 
industrial continuou se agravando em ju-
lho, alcançando 11 segmentos industriais 
de forma consecutiva na comparação mês 
de julho com o mesmo mês do ano ante-
rior.

Além da retração nas vendas totais, 
a indústria do Estado teve desempenho 
negativo nas variáveis Custos de Opera-
ções Industriais com (-20,88%) e massa sa-
larial com (-0,37%). O emprego industrial 
segue também com ritmo de queda com 
recuo de (-1,41%) e o número médio de 
empregos alcança o total de 28.783, nú-
mero aquém a média histórica para o mês. 
A questão em pauta é que a variável po-
derá sair da condição de desemprego con-
juntural para a de desemprego estrutural. 
Por sua vez, as horas trabalhadas recuaram 

em quatro setores. Ressalta-se que os seto-
res com as maiores taxas de recuo na variá-
vel Horas Trabalhadas foram Química com 
(-3,15%) e Sucroenergético com (-12,56%).  
A utilização da capacidade instalada re-
cuou em 04 dos 15 setores industriais.

Considerando que a indústria ala-
goana é pouco diversi� cada e so� sticada, 
espera-se que no momento atual de crise 
apresente condições baixas de adaptação 
à conjuntura econômica. Reforça-se que 
não há, ainda, generalização da retração 
da indústria, visto que, no acumulado do 
ano a atividade caiu apenas em cinco dos 
quinze ramos industriais pesquisados. No 
contraponto aos setores com intensidade 
de retração, se destacaram em faturamen-
to: Sucroenergético que cresceu (10,52%), 
Minerais Não-Metálicos com (16,49%), 
Papel, Papelão e Celulose com (20,24%) 
e Indústrias Diversas e Mobiliário com 
(20,46%).

Com efeito, os dados permitem 
con� rmar que a atividade industrial segue 
com fortes oscilações. Em parte, o cenário 
da indústria alagoana é marcado pelo re-
crudescimento da produção, efeito da sa-
zonalidade do período e das políticas eco-
nômicas de ajuste � scal.  Agrega-se a esse 
cenário, diante das incertezas domésticas 
e da con� ança em nível muito baixo, o fato 
de que a taxa de novos investimentos en-
colhe em ritmo acelerado. Entre os novos 
investimentos, há apenas as expectativas 
para o mês de setembro da inauguração 
da unidade industrial do Frango Favorito 
no município de Santa Luzia do Norte, re-
cuperando o segmento da avicultura em 
Alagoas. A estimativa de investimentos do 

Vendas Industriais 
Venda industrial recua em ju-
lho e acumula queda de 
(-16,09%). Queda na renda da po-
pulação e  estoques acima são 
alguns dos fatores da redução.                           

Custo das Operações 
Indutriais
A variável custo de opera-
ções industriais apresentou 
a maior queda das variáveis 
pesquisadas com recuo de 

(-20,88%) em julho contra junho.

Pessoal Empregado 
Em relação a julho de 2014 
o pessoal empregado apre-
sentou diminuição de 
(-1,90%) e registrou alta de 2,93% 
no acumulado do ano contra 
igual período do ano passado.
Remunerações Pagas
Em julho a massa salarial recuou ape-
nas (-0,37%) em relação a junho, em 
termos reais. O leve recuo é resultado 
da alta in� uência do pagamento de 

rescisões realizadas no mês anterior.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na pro-
dução registraram declínio de 
(-4,93%) no mês de julho frente a 
junho, com forte recuo no setor 

Sucroenergético com (-12,56%).            
Utilização da
Capacidade Instalada
A indústria alagoana operou 
em julho utilizando, em média, 
55% de sua capacidade produ-
tiva contra 58% em junho, ou 
seja, houve leve queda no mês.
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Fatos Relevantes
Julho/2015 Recuo de vendas em julho é resultado de entressafra 

açucareira e crescente retração da economia que se re-
flete na baixa demanda ao setor industrial alagoano
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Grupo Ferraz que investiu mais de R$ 8 
milhões é gerar 200 empregos diretos. 
Logo, em setembro a unidade passará a 
abater até 32 mil aves por dia.

Para a indústria química, a variá-
vel venda no mês apresentou uma alta 
de (51,27%), mas com leve in� uência 
no desempenho do ano. No contexto 
doméstico, na maior empresa do seg-
mento, Braskem, o crescimento no mês 
é justi� cado pelo total de vendas do 
mês anterior, não contemplado na base 
comparação. Segundo informações da 
Braskem, a receita líquida da empresa 
no total foi de R$ 11,6 bilhões no se-
gundo trimestre, um crescimento de 7% 
sobre resultado obtido um ano antes. 
O custo dos produtos vendidos caiu no 
período 8%, a R$ 8,8 bilhões. Segundo 
dados veiculados no site, o resultado foi 
“positivamente in� uenciado pelo bom 
desempenho operacional do trimestre e 
pela adoção da contabilidade de hedge, 
que melhor traduz os efeitos da variação 
cambial dos passivos em dólar no resul-
tado companhia”. Já a empresa Timac 
destaca que o crescimento é justi� cado 
pelo processo de reestruturação e que 
os próximos meses, provavelmente, será 
de crescimento da produção.

Para a indústria Sucroenergética, 
atividade econômica que vem conviven-
do com uma aguda crise � nanceira face 

as naturais di� culdades  conjunturais 
e estruturais de produção agrícola que 
impacta na competitividade com a pro-
dução da região centro-sul do país, bem 
como, com as fortes secas e estiagens 
que atingiram a zona da mata canaviei-
ra, a previsão é que o início da safra em 
agosto minimize o cenário de retração, 
além do fato do setor contar, segundo 
Sindaçucar-AL, com   subvenção para 
evitar a acelerada redução de produ-
ção e acentuada dependência regio-
nal de combustível e energia oriundos 
de outras regiões. Do total de recursos 
previstos a serem liberados os fornece-
dores nordestinos e do Rio de Janeiro, 
sendo aproximadamente R$ 90 milhões 
destinados apenas aos produtores de 
cana de Alagoas. De acordo com o Sin-
daaçucar, “a subvenção do etanol prevê 
o pagamento de R$ 0,25, por litro de 
etanol produzido e comercializado na 
safra 12/13, injetando na região R$ 414 
milhões. Deste total, R$ 135 milhões se-
rão destinados as unidades produtoras 
de Alagoas.

Já na análise do ambiente exter-
no, os dados disponibilizados pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, destacam que as exporta-
ções do Estado somaram em julho US$ 
44,6 milhões, com variação de 20,9% em 
comparação a igual mês do ano ante-
rior que foram de US$ 36,9 milhões. Até 

julho deste ano, as vendas alagoanas 
para o mercado externo totalizaram US$ 
350,2 milhões, registrando um recuo de 
(-16,4%) em comparação com o fatura-
mento de US$ 419,1 milhões, registra-
dos no acumulado de 2014.

Na análise do desempenho de 
postos de trabalho, o emprego indus-
trial em julho, segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (Ca-
ged), do Ministério do Trabalho, o esta-
do fechou, no período de sete meses, 
27.898 postos de trabalho. Somente em 
julho, foram 789 demissões de celetistas. 
Alagoas registrou, de janeiro a julho de 
2015, um aumento de 11,7% na taxa de 
desemprego, apresentando uma taxa 
maior que a da Região Nordeste, que foi 
de 10,3%.

As Vendas reais recuaram 
(-16,09%) frente a junho. O custo das 
operações industriais recuou (-20,88%) 
em julho na comparação com junho. A 
variável Hora Trabalhada registrou que-
da de (-4,93%), frente a junho. A massa 
salarial industrial apresentou uma re-
tração de (-0,37%) no mês de julho em 
relação ao mês anterior.  O nível de uti-
lização da capacidade instalada passou 
de 46% para 49% o que representa uma 
alta de três pontos percentuais (p.p.) em 
relação a junho.  A variável Pessoal Em-
pregado recuou (-1,41%) frente a junho.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De acordo com os dados dos 
Indicadores IEL/AL, a venda industrial 
em julho recuou (-16,09%) totalizando 
o valor de R$ 460 milhões. No ano a va-
riável acumula alta de 4,53%, mas não 
sinaliza nenhuma mudança de trajetó-
ria da atividade industrial ou mesmo 
reforça-se o caráter sazonal para se 
dizer que os números indicam que a 
indústria sucroenergética começou a 
sair da crise pela qual vem passando há 
mais de uns três ciclos. Além do efeito 
da variação decorrente da entressafra 
açucareira, deve-se acrescentar tam-
bém que nesse período prevaleceu o 
movimento de queda com fortes os-
cilações da produção que até o mo-
mento não conseguiu apresentar re-
sultados mais consistentes no sétimo 
mês do ano. No comparativo de julho 
de 2015 frente a julho de 2014, o índi-
ce de vendas exibe recuo de (-2,25%) 
sobre igual período do ano anterior.

Considerando o caráter pouco 
diversificado, bem como o padrão es-
trutural da indústria alagoana, a alta 
da produção em alguns meses dos se-
tores de bens não duráveis  não rever-
teu uma sequência de resultados ne-
gativos consecutivos. Nessa direção, o 
avanço desse quadro encontrará um 
agravamento nos próximos meses, 
dados os ajustes que estão ocorren-
do no mercado de trabalho alagoano, 
principalmente no nível de emprego e 
na massa de rendimento real, conside-
rada a base do consumo desses bens. 
Por outro lado,  as maiores dificulda-
des da indústria local estão represen-
tadas na dinâmica da construção civil 
que  acompanha a tendência nacional 
que prevê que mais de 610 mil vagas 
de emprego serão fechadas neste ano.

Venda da indústria cai (-16,09%) e tem maior recuo para julho desde 
a primeira série histórica de 2007

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No mês o emprego industrial apre-
sentou retração de (-1,41%) frente a junho, 
considerando o ajuste sazonal açucareiro. 
De um lado, quando os dados são compa-
rados com igual mês do ano anterior, o em-
prego industrial mostrou queda de (-1,90%), 
consolidando o recuo da série. Por outro 
lado, ainda que o índice acumulado nos sete 
meses do ano (2,93%) tem sido positivo, a in-
tensidade do declínio tem se ampliado com 
ritmo mais intenso do período da entressa-
fra açucareiro.

Diante da fraca atividade econômi-
ca, o mercado de trabalho vem apresentan-
do sinais acentuado de enfraquecimento, 
exibindo desaceleração da massa de ren-
dimentos, redução do nível de emprego e 
elevação da taxa de desemprego. Alagoas 
registrou, de janeiro a julho de 2015, um 
aumento de 11,7% na taxa de desemprego, 
apresentando uma taxa maior que a da Re-
gião Nordeste, que foi de 10,3%. 

Reforça-se que o cenário não aponta 
descolamento entre a produção e o empre-
go devido as fortes oscilações no primeiro 
semestre e as decisões da incerteza em 
produzir. Sabe-se que mesmo no segmen-
to Sucroenergético, as expectativas foram 
insuficientes pela maior parte das empresas 
na confiança dos investimentos, similarmen-
te nos diferentes segmentos industriais. Des-
taca-se, ainda, que ocorreu um movimento 
de ajustes de estoques nos meses iniciais do 
ano, verificado diante da oscilação mensal 
negativa dos níveis de produção industrial.

Sem dúvida, o aumento dos custos, 
dos juros, da inflação, da tarifa de energia 
elétrica e de tributos, associadas a política 
monetária e ajuste fiscal serão as variáveis 
que agravaram a incerteza no cenário eco-
nômico, e consequentemente, o processo 
de enfraquecimento do mercado de traba-
lho em 2015.

Em relação a junho, a queda do emprego industrial foi de (-1,41%)

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em julho de 2015,  o número de 
horas trabalhadas na produção apre-
sentou queda de (-4,93)% nesta com-
paração. Por um lado, considerando 
que a queda do número de horas tra-
balhadas na produção foi menor que 
a queda da produção, a produtividade 
deve ter apresentado queda no mês. 
Por outro lado, deve-se considerar 
nessa análise que o número de horas 
pagas funciona como um indicador 
antecedente do emprego, à medida 
que provalvelmente há  redução ou 
expansão no momento anterior a uma 
decisão de demissões ou contratações. 

Nessa direção, a queda de           
(-4,93%) veri� cada em julho frente a ju-
nho, acontece em um cenário de ajus-
te do emprego industrial que deve ter 
sequência. Ademais é importante res-
saltar que a folha de pagamentos, em 
termos reais, também está em contra-
ção (-0,38%) frente a junho, mas com 
crescimento de 9,37% frente a agosto 
de 2014, indicando redução de custos 
das empresas, mesmo em um cenário 
de in� ação. Isso pode levar a crer que 
esse processo de ajuste está sendo 
acompanhado de uma recomposição 
das margens do setor industrial.

O desempenho da variável con-
sidera o cenário econômico pouco 
propício ao aumento das horas traba-
lhadas na produção, face aos efeitos de 
uma política monetária mais restritiva, 
volatilidade da taxa de câmbio e acú-
mulo de estoques. Ademais, as condi-
ções estruturais, como carga tributária 
excessiva e a débil infraestrutura são 
elementos que impactam na produti-
vidade e a competividade da indústria, 
tanto na venda no mercado externo e 
interno.

Horas trabalhadas na produção recuaram (-4,93%) no mês de julho

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A redução do mercado de trabalho 
atingiu a massa salarial e o rendimento dos 
trabalhadores que conduziu o recuo de    
(-0,37%). De forma geral, a desaceleração 
da economia e o aumento da taxa de em-
prego trazem impactos para o mercado de 
trabalho e para a remuneração dos traba-
lhadores.  

Mesmo com uma tímida retração 
no mês, o declínio ocupacional deverá  
apresentar transbordamentos para a vari-
ável no acumulado do ano. Por enquanto 
os indicadores de emprego e massa salarial   
não apresentaram uma queda dissemina-
da entre os  setores da indústria no mês e  
no acumulado do ano. Como tal, a massa 
salarial só recuou no ano em 04 dos 15 se-
tores investigados. 

Frente a absorção dos efeitos do 
desaquecimento do mercado de trabalho, 
do aumento do desemprego e da in� a-
ção, o valor do rendimento médio real dos 
ocupados na maioria dos segmentos  apre-
senta tendência de recuo. Em julho o rendi-
mento médio da indústria foi de R$ 1.657 
frente ao valor de R$ 1.663 em junho.  

Na análise setorial no mês,  cinco 
dos quinze setores apresentaram recuo, 
sendo destaque a retração do setor Mine-
rais Não- metálicos com (-5,70%). Histori-
camente, a recuperação do emprego e dos 
salários reais é esperada para o segundo 
semestre em decorrência dos movimentos 
que antecedem ao início da safra sucroe-
nergética, mas esse ano a pespectiva de 
queda será fator determinante na explica-
ção destes resultados. A queda da renda 
real é explicada pela expansão da oferta de 
mão de obra, considerando que a força de 
trabalho avançou 1,8% no período, princi-
palmente computando ritmo superior ao 
da criação de novos postos de trabalho.

A massa salarial apresentou retração frente a junho de (- 0,37%)

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No que diz respeito aos custos 
de operações industriais, verifica-se 
que o impacto da desaceleração da ati-
vidade econômica é bem mais intenso 
na indústria alagoana. Adicionalmen-
te, há o fato de que os custos reagem 
de forma semelhante às variações da 
atividade econômica. Todavia, mesmo 
que a retomada do crescimento ocor-
ra em 2016, ainda assim a recuperação 
da variável deverá ocorrer com demo-
ra na recomposição do seu ritmo em 
razão da confiança dos empresários.

Quando se analisa o mês de ju-
lho, verifica-se que a variável COI  foi 
impactada pela redução das compras 
industriais  que tiveram uma forte re-
tração de (-20,88%), eliminando parte 
das expansões registradas nos dois 
meses anteriores.  Setorialmente, os 
principais recuos do COI no mês fo-
ram registrados nos segmentos de 
Editorial e Gráfica (–12,64%), Mine-
rais Não-Metálicos (–16,99%), Ma-
deira (-38,81%), Material de Trans-
porte (–71,38%) e Sucroenergética 
(-80,36%). Nesse contexto, verifica-
-se que o enfraquecimento da variá-
vel é mais intenso, inclusive, do que 
o observado ao longo das crises de 
2008 e 2011, considerando os efei-
tos da crise financeira internacional.

Mesmo com a expectativa da 
safra açucareira, a indústria local, 
ainda, não  entrou em trajetória de 
recuperação de seus níveis de pro-
dução e essa debilidade produtiva, 
não avança nas expectativas dos 
empresários  relativas a seus negó-
cios para que se possa observar algu-
ma reação em novos investimentos. 

Os dados da redução da atividade produtiva corroboram o cenário 
de retração custos de operações industriais

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Embora a deterioração das condi-
ções da economia esteja impactando ne-
gativamente o comportamento dos investi-
mentos e do uso da capacidade instalada, o 
Nível de Utilização da Capacidade  Instalada 
da indústria alagoana está na ordem de 55%. 
Embora abaixo da média historica da série, 
apresentou alta de 3%  frente o mês anterior.

Assim, a indústria operou, em mé-
dia, com 55% da capacidade instalada em 
julho, após ajuste sazonal. Cumpre destacar 
que a utilização da capacidade instalada da 
indústria de Alagoas, excluso o setor sucro-
energético, atingiu 49% em julho, ante 46% 
no mês anterior e 53% em julho do ano 
passado. O avanço  no uso da capacidade 
aconteceu de forma mais suave frente a uma 
retração das horas trabalhadas. Destaca-se 
que a  melhoria da capacidade instalada 
poderá ser ocasionada em  razão da base de 
comparação dos dois meses anteriores que 
contemplavam o final da safra açucareira.

No mês, o número de segmentos 
que registrou recuo  das horas trabalhadas 
passou de 04 em junho para 03 no mês atual. 
Dos segmentos com maior retração no grau 
de utilização no mês frente a junho, foi desta-
que o de   Indústrias Diversas e Mobiliário com   
(-10%). Nos próximos meses, o indicador de 
utilização da capacidade instalada  sinaliza 
uma tendência  de melhora  de dinamismo 
da atividade  industrial sucroenergética. 

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional operou, em mé-
dia,  com 78,6% em julho,  reforçando 
uma retração marcada pela oscilação 
dos indicadores e refletindo a dificul-
dades de recuperação da economia.

Uso da capacidade instalada apresenta leve alta em julho

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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