
1
w w w . f i e a . o r g . b r
Informativo da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas

RESUMO EXECUTIVO

A utilização da capacidade insta-
lada da indústria de Alagoas, incluso o 
setor sucroalcooleiro, atingiu 66,86% em 
janeiro, ante 70,87% no mês anterior e 
67,69% em janeiro do ano passado. De-
ve-se destaque, ainda, os gêneros Têxtil 
(69,5%), Indústria Diversos e Mobiliário 
(66,38%) e Papel, Papelão e Celulose 
(100%), que obtiveram as maiores dis-
persões comparativas com janeiro de 
2014, justificando-se pela retomada na 
produção e aumento das horas trabalha-
das.

As vendas industriais em Alagoas 
demonstraram queda, quando adicio-
nado a análise o setor sucroenergético, 
representando uma queda nas vendas 
de (-1,63%). O resultado do fraco in-
dicador no mês é a vulnerabilidade da 
indústria sucroenergética diante do em-
barques internacionais não realizados no 
mês. Mesmo com a  previsão da safra 
de 14/15 de crescimento de (-6,7%) em 
comparação ao ciclo anterior, a elevação 
de produção não resgatou as indústrias 
alagoanas da crise, evitando apenas o 
seu agravamento. Nesse período, o setor 
foi marcado pela redução do preço do 
açúcar externo e a expansão de custos 
de produção, não evidenciando, assim, 
uma recuperação para o setor que há 
duas safras sofre com a queda do volume 
de produção.

O setor sucroenergético termi-
nou janeiro com a produção acumulada 
de açúcar em 1,1 milhão de toneladas. 
Deste total, mais de 842 mil foram do 
tipo VHP e 285 mil do cristal. O boletim 
do Sindaçúcar-AL representa a produ-
ção acumulada de açúcar de 17 usinas. 
Deste total, apenas três unidades, Caeté, 

Pindorama e Triunfo, produziram os dois 
tipos de açúcar. Apesar da maioria dos 
produtos que forma o mix de produção 
da cana ter tido aumento de preço em 
comparação a dezembro, o primeiro 
ATR de 2015 praticamente não teve va-
riação. No último mês de 2014, o preço 
líquido do ATR foi R$ 0,4943 e em ja-
neiro deste ano R$ 0,4941. Segundo o 
levantamento, o etanol teve um mês de 
alta de preços em janeiro. O anidro pas-
sou de R$ 1.515,25 em dezembro para 
R$ 1.603,80 em janeiro e o hidratado de 
R$ 1.289,48 para R$ 1.335,59. 

De acordo com o Centro de Es-
tudos Avançados em Economia Aplica-
da/Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz/ Universidade de São Paulo 
(CEPEA / ESALQ / USP), o preço médio 
de um quilo de ATR – dos cinco produ-
tos que fazem parte do mix de produção 
– foi de R$ 0,8429 com posição acumu-
lada de R$ 0,8812. Em janeiro, o valor 
líquido da cana padrão, equivalente a 
114,09 kg de ATR/tonelada cana, tam-
bém teve variação negativa e passou de 
R$ 56.3947 para R$ 56.3719 com posi-
ção acumulada de R$ 58.9275.

Em janeiro de 2015, o volume de 
vendas nacional no varejo restrito cres-
ceu 0,8% em janeiro, já com descontos 
sazonais, segundo o IBGE em sua pes-
quisa mensal do comércio. Em Alagoas 
as vendas do comércio varejista obtive-
ram uma variação mensal reduzida em 
(-25,46%) em relação a dezembro de 
2014. De acordo com a análise da SE-
PLAG, essa queda deu-se em consequ-
ência da redução de crédito, rendimen-
tos decrescentes, aumento do número 
de famílias com rendas comprometidas. 

Vendas Industriais 
Pelos números analisados, o recuo 
da atividade industrial concentrou-
-se com maior destaque na Indús-
tria de Material de Transporte.

Custo das Operações 
Indutriais
Apresentam fortes altas na variá-
vel que mensura o desempenho, 
o Setor de Material de Transporte 
(233,38%), e o de Produtos de Ma-
térias Plásticas e Borracha (12,81%). 

Pessoal Empregado
A indústria de Alagoas permanece 
com a curva de crescimento de em-
prego do último mês, representan-
do (0,31%) de expansão.

 

Remunerações Pagas
Os dados da Pesquisa de Desem-
penho Industrial revelaram que a 
massa salarial recuou (-5,58%) em 
janeiro, frente ao mês anterior.

Horas Trabalhadas
Em janeiro, a Indústria Têxtil cres-
ceu (215,03%) no mês frente a 
fevereiro. O setor no Estado vai na 
contramão ao cenário nacional.

              
Utilização da
Capacidade Instalada
Quando excluso o setor sucroe-
nergético, a variável toma propor-
ções negativas, sendo o recuou de 
(-10,38%) comparado com o mes-
mo período de 2014.

Indicadores de Desempenho
Publicado em  abril de 2015 

Fatos Relevantes
Janeiro/2015 Na comparação com dezembro de 

2014, os resultados são negativos 
em três variáveis: vendas, massa 
salarial e custos de operações
industriais.
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Ainda segundo a pesquisa, o estado 
de Alagoas apresenta uma redução 
de (-1,9%) para o volume de vendas 
quando comparando com o mesmo 
período do ano anterior, provocada 
pela instabilidade econômica do país, 
aumento da inflação e esfriamento na 
economia.

Na análise do mercado de tra-
balho, a indústria alagoana perma-
nece com a curva de crescimento de 
empregos do último mês, represen-
tando (0,31%) de expansão quando 
comparada com o mês de dezem-
bro de 2014. Por outro lado, quando 
analisamos o cenário sem o setor su-
croenergético, há um crescimento de 
1,60% de empregos gerados. Segundo 
os dados do CAGED, em janeiro de 
2015, verificou-se, em razão, particu-
larmente da presença de fatores sazo-
nais, uma queda de 1.245 empregos 
celetistas, o que representou uma re-
dução de 0,34% em relação ao esto-
que de assalariados do mês anterior. 
Tal desempenho foi proveniente do 
declínio do emprego principalmente 
nos setores Comércio (-1.164 postos) 
e na Indústria de Transformação (-820 
postos), cujos saldos mais que supera-
ram a expansão do emprego nos Servi-
ços (+1.140 postos). Em janeiro deste 

ano, os pequenos negócios foram res-
ponsáveis pela geração líquida de 317 
empregos formais celetistas no país. A 
indústria de calçados e a mecânica fo-
ram os maiores destaques. 

Esse comportamento econômi-
co é explicado principalmente pelos 
fatores sazonais, como a redução das 
contratações de empregados temporá-
rios admitidos em virtude das festas de 
fim de ano, assim como empregos liga-
das ao setor sucroenergético. As taxas 
negativas da construção civil também 
apoiaram esse resultado, revelando 
uma oscilação no mercado financeiro 
a respeito de crédito e taxas de juros 
que refletiu níveis baixos no saldo de 
empregos. Segundo dados do Sindus-
con-AL, nos primeiros meses do ano, o 
saldo negativo já soma 90,2 mil vagas, 
indicando queda de 2,72% em relação 
a dezembro. Na análise, o setor estima 
que a queda do PIB da construção em 
2015 está prevista no início do ano em 
5,5%, justificado pela redução dos in-
vestimentos, inflação, elevação dos ju-
ros, aumento do desemprego, redução 
da renda, diminuição da demanda por 
imóveis, atrasos crônicos de pagamen-
tos do governo pelas obras do PAC e 
do Minha Casa e crescente dificuldade 
de obtenção de crédito imobiliário.

A Secretaria de Estado do Plane-
jamento, Gestão e Patrimônio de Ala-
goas (SEPLAG) realizou a pesquisa de 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 
com objetivo de acompanhar a varia-
ção de preços, sendo assim esse índice 
na cidade de Maceió (Custo de Vida) 
apresentou uma variação de 0,82% 
neste mês. O IBGE também apresen-
tou o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), que apresentou 
variação de 1,48% em janeiro, acima 
do resultado de 0,62% do mês ante-
rior. Essa foi a maior taxa desde janeiro 
de 2003 (2,47%). Em 12 meses, o índi-
ce ficou em 7,13%. Foi o maior INPC 
acumulado em 12 meses desde abril 
de 2013 (7,16%), segundo o IBGE.

Em janeiro de 2015, as vendas 
da indústria recuaram em termos re-
ais, (-1,63%) sobre dezembro. Por sua 
vez, o emprego industrial apresentou 
um crescimento de (0,31%) quando 
comparado a dezembro. A variável 
hora trabalhada registrou expansão de 
(2,95%), frente ao mês anterior. O ní-
vel de utilização da capacidade insta-
lada reduziu de 67,69% para 66,86% 
em janeiro. A massa salarial industrial 
apresentou alta retração de (-5,58%) 
no mês. Por fim, o COI regrediu 
(-8,72%) frente a dezembro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A inflação em alta, o fim de in-
centivos fiscais – como IPI menor para 
veículos e linha branca -  a redução 
do crédito e outros fatores  não con-
tribuíram para a queda das vendas de 
alguns setores industriais em Alagoas. 
De forma geral, a indústria  começou 
o ano com bons resultados. Em janei-
ro de 2015, o desempenho da venda 
cresceu (2,14%), sem o setor sucroe-
nergético, quando comparado com o 
mês anterior.  

O índice demonstrou queda, 
quando adicionado a análise o setor 
sucroenergético, representando uma 
queda nas vendas de (-1,63%). O re-
sultado dos fracos indicadores no mês 
é a vulnerabilidade da indústria sucro-
energética diante do embarques inter-
nacionais não realizados. Todavia, o 
aumento da gasolina por conta da alta 
da Cide e do Pis/Cofins, a partir de fe-
vereiro, além do aumento da mistura 
do etanol na gasolina devem favorer 
a recuperação do segmento.

Por outro lado, o recuo da ati-
vidade industrial se concentrou com 
maior destaque na Indústria de Ma-
terial de Transporte com queda de 
(-51,05%) das vendas, no setor Edi-
torial e Gráfico (-14,86%) e na Indús-
tria Diversas e Mobiliário (-10,39%).  
Conforme os dados históricos da pes-
quisa de desempenho industrial, na 
comparação janeiro de 2015 frente 
a janeiro 2014, observa crescimento 
em oito segmentos investigados, com 
destaque para o setor de Minerais 
Não-metálicos com crescimento de  
91,76%, influenciado, sobretudo pela 
maior produção e a indústria de Ves-
tuário e Calçados com aumento nas 
vendas de 109,32%.

Venda industrial é marcada por retração de 
(-2,41%), quando excluso o setor sucroenergético.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Após a drástica queda no mês 
de novembro, a indústria alagoana per-
manece com a curva de crescimento de 
empregos do último mês, representando 
(0,31%) de expansão quando compara-
da com o mês de dezembro de 2014. 
Quando analisamos o cenário sem o se-
tor sucroenergético, há uma crescimento 
de 1,60% do número de empregos ge-
rados.

Esse dado vai de encontro aos da-
dos do CAGED, em que janeiro o nível 
de empregos formais no estado apresen-
tou uma queda de -1.245 empregos, re-
presentando uma redução de 0,34% em 
comparação com o mês anterior. Contu-
do esse resultado ocorre pela queda no 
setor do comércio, que obteve a maior 
queda, justificado pelo fim dos contratos 
de temporada realizados para o período 
de fim de ano.

Nesse contexto, os principais im-
pactos sobre a indústria alagoana são veri-
ficados na Indústria Diversos e Mobiliário 
com crescimento de 36,94%, na geração 
de empregos do Setor de Papel, papelão 
e Celulose com 16,75%. Embora o ano 
anterior tenha sido positivo para as con-
tratações no estado de Alagoas, a variável 
em 2015 já se acomoda, apresentando 
os efeitos do acirramento da crise de con-
juntura econômica. Contudo, a Indústria 
de Editorial e Gráfica (-1,87%) e Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha (-1,63%) 
foram as que apresentaram o pior desem-
penho na geração de empregos no esta-
do. O setor sucroenergético demonstrou 
o início de retração, com o fim da safra. 
O setor teve queda no nível de emprego 
de (-0,17%), esse fenômeno minimizou 
os ajustes no nível emprego em muitos 
setores que estão atrelados a indústria. 
Em paralelo, deve-se destacar, também, 
que janeiro é um mês desfavorável à con-
tratação à medida que as empresas co-
meçam a retrair a produção devido aos 
estoques de final de ano.

Emprego industrial apresenta crescimento no mês 
de janeiro, mesmo com a retração da indústria
sucroenergética.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Com a trajetória estável nessa vari-
ável, 2015 apresenta alta de 9,92% em ja-
neiro, excluso setor sucroenergético. Sob 
esse panorama,  o desempenho mostra-se 
em conformidade com os condicionantes 
sazonais que envolvem a produção, e, 
por conseguinte as suas contratações.  É 
importante, também,  sublinhar o efeito 
sazonal, visto que o mês de janeiro é, nor-
malmente  de menor aquecimento na in-
dústria e apresentou um dia útil a menos 
que dezembro.

Esse índice positivo não represen-
ta a situação geral da indústria alagoa-
na,  visto que esse cenário foi resultado, 
principalmente, pelo aumento das horas 
trabalhadas na Indústria Têxtil, que cres-
ceu 215,03% no mês de janeiro. O se-
tor no estado vai de encontro ao cenário 
nacional que é de queda na produção, 
segundo dados da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). 
Essa situação é reflexo do bom desempe-
nho da indústria no estado e pela que-
da nas horas trabalhadas em dezembro. 
Com isso a necessidade de retomada e 
expansão forma resultados abrasivos em 
janeiro.

Percebe-se que a retração em 
sete dos quinze setores analisados, está 
associada a sazonalidade do período, as 
demissões nas empresas e a  concessão 
de férias coletivas. É importante, também,  
sublinhar o efeito temporário, visto que o 
mês de janeiro é, normalmente  de me-
nor aquecimento na indústria. Diante dis-
so, destaca-se com desempenho negativo 
a Indústria de Madeira, com (-35,54%); 
Produtos de Matérias Plásticas e Borracha, 
com (-28,81%) e a Indústria Mecânica, 
com redção de  (-29,28%),  considerados 
os setores com maiores níveis de queda.

Em janeiro, as horas trabalhadas na produção 
cresceram 9,92%, excluso setor sucroenergético, 
ante dezembro.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da Pesquisa de Desem-
penho revelaram que a  massa salarial 
recuou (-5,58%) em janeiro, frente ao 
mês anterior. Assim, o resultado da va-
riável adveio quase que exclusivamen-
te da condição histórica do mês de ja-
neiro, especificamente, da alta base de 
comparação de dezembro, ou seja, do 
crescimento anterior das remunerações 
vinculadas ao 13º salário, participação 
nos lucros e verbas rescisórias. 

Contudo, um aspecto a ser con-
siderado na análise do dado é o fato 
da inflação oficial do país, medida pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), ficou em 1,24% em janeiro, 
maior crescimento nos últimos 12 anos, 
além de incentivos até 2014 que mere-
cem destaque, entre eles a desoneração 
da folha de pagamentos que podem 
gerar, em parte efeitos na massa salarial. 
Sublinha-se que a maior retração na vari-
ável ocorreu na Indústria Mecânica com 
(-23,93%) em decorrência da queda de 
horas trabalhadas no setor.  

A indústria de Papel, papelão e 
Celulose apresentou contribuição po-
sitiva diante de uma cenário de queda, 
com aumento de 15,79% na variação 
dos salários pagos em janeiro. O aumen-
to nas remunerações pagas por esse gê-
nero foi provocado pelo crescimento nas 
remunerações pagas aos trabalhadores, 
devido o aumento de horas-extras, fé-
rias e pelo aumento no número de em-
pregos gerados no setor nesse período. 
Não se pode deixar de mencionar que 
o aumento do emprego e dos salários, 
bem como, o reajuste do salário mínimo 
devem contribuir ainda mais para o au-
mento da variável. De encontro a esses 
acontecimentos os próximos meses, a 
entressafra açucareira deverá impactar 
no menor número de horas extras pagas 
e em sinais de arrefecimento, principal-
mente, em razão das condições da utili-
zação da capacidade instalada.

Em janeiro, a massa salarial recuou (-5,58%)
ante dezembro.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A indústria alagoana registrou, em 
janeiro de 2015, uma retração de (-8,72%) 
na variável  Custos de Operações Indus-
triais, em comparação com mês anterior. 
Não obstante, o recuo da variável também 
se deu em patamar elevado quando exclu-
so o setor sucroenergético.

Contudo há setores em que se 
apresentam forte desempenho, são eles, o 
Setor de Material de Transporte (233,38%), 
e o de Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha (12,81%) , sendo esses os mais 
expressivos. O recuo do COI no mês pode 
ser reflexo de cautela por parte dos indus-
triais alagoanos, principalmente, na espera 
de uma definição mais clara do cenário 
de consumo frente as políticas que estão 
atreladas ao aumento de juros, controle da 
inflação e limitação do crédito.

Nessa direção, os setores de In-
dústrias Diversas e Mobiliário (-50,99%), 
Indústria Mecânica (-47,71) e o setor Su-
croenergético (-21,61%) produziram a 
maior influência nos resultados negativo 
dos Custos de Operações. Cabe ressaltar 
que o motivo de tal retração pode estar 
associado, além da diminuição da deman-
da, à redução da utilização da capacidade 
instalada devido a entrega de encomendas 
até o mês de dezembro.

Observa-se também no setor do-
açúcar uma das maiores variações de 
custo de operação. É importante ressaltar 
que esse cenário de recuo de custos pode 
ser decorrente do patamar elevado da 
inflação brasileira, principalmente, a alta 
generalizada dos itens que não sofrem 
concorrência dos produtos importados, os 
chamados bens não comercializáveis.

COI tem queda de -8,72 em janeiro comparado com 
dezembro de 2014.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A utilização da capacidade 
instalada da indústria de Alagoas, in-
cluso o setor sucroalcooleiro, atingiu 
66,86% em janeiro, ante 70,87% no 
mês anterior e 67,69% em janeiro 
do ano passado. Quando excluso o 
setor sucroenergético esse cenário 
toma maiores proporções, sendo de 
-10,38% comparado ao mesmo perí-
odo de 2014.

Deve-se destaque para os 
setores do Gênero Têxtil (69,5%), 
Indústria Diversos e Mobiliário 
(66,38%) e Papel, Papelão e Celulose 
(100%), que obtiveram maiores dis-
persões comparativas com janeiro de 
2014, justificando-se pela retomada 
na produção e aumento das horas 
trabalhadas.

Destaca-se que a  indústria 
de transformação operou, em mé-
dia, com 65% da capacidade instala-
da, ficando relativamente estável na 
comparação com o indicador de de-
zembro (80,1%). Dos quinze setores 
investigados, dois apresentaram nível 
de Utilização da Capacidade bem 
inferior a 50%: Indústrias Diversas e 
Mobiliário (17,08%), Vestuário e Cal-
çados (16,22%).

No panorama nacional o per-
centual médio de utilização da capa-
cidade instalada ficou em 67%, três 
pontos percentuais a menos do que 
em janeiro de 2014. Refletindo o ce-
nário de elevada osciosidade e pessi-
mismo, as intenções de investimento 
se reduziram.

Uso da capacidade apresenta leve queda em
janeiro, mesmo considerando um cenário de
aumento das horas trabalhadas.

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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