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RESUMO EXECUTIVO

Com um desempenho em feve-
reiro de 2015 inferior ao evidenciado 
em janeiro, as vendas da indústria ala-
goana caem (-9,04%), destacando-se 
com quedas pujantes os setores Madei-
reiro (-38,74%), Vestuário e Calçados 
(-20,77%), Produtos Alimentares e Bebi-
das (-26,75%) e o setor Sucroenergético 
(-11,92%).

Na análise de outra variável, a 
indústria alagoana registrou uma queda 
na geração de empregos em fevereiro 
de 2015, marcado por um recuo de 
(-0,71%) frente a janeiro de 2015, fru-
to dos aspectos sazonais da entressafra 
açucareira e das indústrias com picos 
oriundos da demanda natalina. O recuo 
do emprego foi um fenômeno generali-
zado em termos setoriais, pois a maioria 
absoluta dos setores exerceu influência 
no total na indústria. 

A condição menos aquecida do 
mercado de trabalho nos dois primei-
ros meses de 2015, condicionou um 
recuo de (-0,26%) frente a fevereiro de 
2014. Em outra base de comparação, 
segundo os dados do CAGED, em fe-
vereiro de 2015 foram eliminados 507 
empregos celetistas em Alagoas, o que 
representou uma diminuição de 0,14% 
em relação ao estoque de assalariados 
com carteira assinada do mês anterior. 
Houve uma queda, principalmente, 
no setor da Indústria de Transformação 
(-342 postos), Comércio (-290 postos) e 
a Construção Civil (-275 postos), cujos 
saldos negativos mais que superaram a 
geração de empregos ocorrida no setor 
de Serviços (+456 postos). Nos últimos 
12 meses verificou-se a diminuição de 
(-0,25%) no nível de empregos ou -900 

postos de trabalho. Essa queda acompa-
nhou a tendência da região Nordeste, 
que apresentou uma queda de (-0,41%). 
As atividades econômicas que contribu-
íram para positivamente para o indica-
dor, foram, o setor de serviços, extração 
mineral e administração pública.

Não se pode deixar de oportuni-
zar que a indústria alagoana, mesmo em 
momento da safra açucareira, vem so-
frendo os impactos do aumento da In-
flação e juros altos, baixo nível de con-
fiança de empresários e consumidores 
e desaceleração nas vendas. O cenário 
da economia afeta a indústria como um 
todo. Além disso, a relação do câmbio 
também trouxe efeitos para a indústria 
sucroenergética, mas a queda do preço 
não compensou as perdas financeiras.

Do ponto de vista do recorte se-
torial, o mês de fevereiro, mesmo com 
a redução do crédito, do emprego e 
do investimento públicos, aumento do 
desemprego e queda de renda real, in-
dicando um ano de grave recessão, é 
marcado pela inauguração da unidade 
industrial da Portobello, localizada no 
Polo Industrial José Aprígio Vilela, em 
Marechal Deodoro, com um investi-
mento de R$ 210 milhões e a perspec-
tiva de gerar aproximadamente 1.100 
empregos diretos e indiretos no Estado.

Faz-se necessário expor que a 
indústria de transformação alagoana, 
principalmente representada pela in-
dústria sucroenergética, sofreu perdas 
decorrentes da defasagem dos preços 
do etanol, desvalorização dos preços 
das commodities e ajustes salariais que 
aumentaram o endividamento das usi-
nas do setor. Nessa condição, a indús-

Vendas Industriais 
A Indústria Mecânica segue uma 
tendência oposta a indústria geral, 
com crescimento de 85,27% das 
vendas em fevereiro.

Custo das Operações 
Indutriais
COI em fevereiro, sem os dados 
do setor sucroenergético, apresen-
taram um avanço da ordem de 
(2,75%) frente ao mês de janeiro. 

Pessoal Empregado
Na variável é percebido um recuo 
de (-0,71%), fruto dos aspectos sa-
zonais da entressafra açucareira e 
das indústrias com picos oriundos 
da demanda natalina.

Remunerações Pagas
A massa salarial real permaneceu na 
sequência de quedas e, em feverei-
ro, registrou queda de (-4,60%).

Horas Trabalhadas
Com destaque no mês, a Indústria 
Mecânica apresentou forte desem-
penho, através do aumento de 
73,19% das horas trabalhadas em 
fevereiro.

              
Utilização da
Capacidade Instalada
O setor sucroenergético continua 
com desempenho estável em feve-
reiro, com 62% de utilização de ca-
pacidade nos dois primeiros meses 
do ano.
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Fatos Relevantes
Fevereiro/2015 O mês de fevereiro é marcado por 

retração em todos os indicadores 
investigados que retificaram a
tendência sazonal.



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

Indicadores de Desempenho
Ano 6 - nº 40 - Fevereiro de 2015

tria sucroenergética concluiu o mês 
de fevereiro com apenas o beneficia-
mento de 17,9 milhões de toneladas 
de cana.

Em comparação ao mesmo pe-
ríodo do ciclo 13/14, quando foram 
processadas 18,1 milhões de toneladas 
de cana, houve uma leve variação de 
(–1,52%). O boletim do Sindaçúcar-
-AL, apresenta a quantidade de cana 
esmagada por 20 unidades industriais, 
duas a menos do que o ano anterior. 
De acordo com o levantamento, até 
o mês de fevereiro, foram produzidas 
1,4 milhão de toneladas de açúcar 
dos tipos VHP e cristal. Ante a igual 
período do ciclo passado, houve um 
aumento de 1,69% na produção. Já 
o etanol – anidro e hidratado – teve 
uma leve variação negativa de -0,25. 
Segundo o boletim quinzenal, usinas 
e destilarias alagoanas haviam produ-
zido nesta safra 408.268 milhões de 
litros do biocombustível, aproximada-
mente mil litros a menos do que no 
mesmo período do ano anterior.

Na dimensão de outra variável, 
o cenário também não foi favorável, 
visto que os setores  de Produtos de 
Alimentares e Bebidas (-22,50%), Ma-
terial de Transporte (-34,02%), Mine-
rais Não-Metálicos (-16,94%) e o setor 
Sucroenergético (-20,76%), tiveram 
participação efetiva para  a retração 
do COI no mês de fevereiro, que 

com a influência sazonal registraram 
uma retração de (-4,33%) na variável 
Custos de Operações Industriais, em 
comparação com mês anterior. A in-
dústria Mecânica alagoana apresentou 
no mês analisado destaque em quatro 
dos seis indicadores analisados, com 
crescimento nas vendas de (85,27%) 
em razão do atendimento ao setor 
sucroenergético. Além disso, o se-
tor operou com 73% da capacidade 
instalada, 16% maior do que no ano 
anterior. Em fevereiro de 2015, o fa-
turamento da indústria brasileira de 
máquinas e equipamentos foi de R$ 
6,023 bilhões, aumento de 6,5% so-
bre o mês anterior, segundo dados da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas (Abimaq). Na comparação 
com o mesmo mês do ano anterior, a 
faturamento bruto foi 7,3% maior.

De forma semelhante a indús-
tria, o comércio varejista em Alagoas 
também apresentou queda, (-6,64%) 
no volume das vendas em fevereiro de 
2015 na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Os fatores 
que influenciaram tal resultado, foram 
a redução da expectativa de cresci-
mento em virtude de um cenário mar-
cado pela desaceleração da massa de 
rendimentos, maior restrição ao crédi-
to e pela persistência inflacionária. O 
índice de endividamento do consumi-
dor, nesse mesmo período alcançou a 

margem de 63,6%, resultado inferior 
ao ano anterior, decorrente da perda 
do dinamismo na geração de empre-
gos. Com a desaceleração do cresci-
mento da economia alagoana, e da 
execução do ajuste fiscal implemen-
tado pelo governo, os consumidores 
estão mais cautelosos com os gastos e 
prudentes na gestão de seus orçamen-
tos, segundo análise da Superinten-
dência de Produção da Informação e 
do Conhecimento em Alagoas.

Em fevereiro de 2015, a variá-
vel venda industrial recuou (-9,04%), 
quando comparado com o mês ante-
rior. No entanto, o desempenho nega-
tivo da atividade, em que pese não ser 
igual, nem proporcional para todos 
os segmentos, revela a magnitude da 
atividade sucroenergética dentro da 
indústria alagoana, principalmente, 
se forem considerados os efeitos do 
início do ano, bem como o desaque-
cimento da demanda interna. Por sua 
vez, o emprego industrial mostrou um 
recuo de (-0,71%) quando compara-
do a janeiro. A variável hora trabalha-
da registrou recuo de (-5,57%), frente 
ao mês anterior. O nível de utilização 
da capacidade instalada regrediu de 
81,4%% para 64% em fevereiro. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma retração de (-4,60%) no mês. Por 
fim, o COI reduziu (-4,33%)% frente 
a janeiro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As vendas industriais em Alago-
as apresentaram um desempenho em 
fevereiro de 2015 inferior evidencia-
do em janeiro, isso demonstra que a 
retomada da produção ocorre  menos 
dinâmica tendo em vista a caracte-
rística sazonal dos primeiros meses 
do ano, embora de forma gradual. A 
recuperação da atividade industrial 
depende de uma política de redução 
dos custos de produção e de estímulo 
à competitividade das empresas que 
no atual momento de conjuntura é 
desfavorecido.

Em contraponto segue a indús-
tria nacional que registrou aumento 
no faturamento de 1,9% em fevereiro 
em relação a janeiro, ainda inferior 
ao esperado para uma recuperação 
do faturamento real do setor. Com a 
atividade em um nível muito baixo, é 
necessário que além do ajuste fiscal 
em curso, que o governo sinalize que 
serão tomadas medidas estruturantes 
para estimular uma reação do setor 
industrial. 

Conforme se observa o gráfi-
co ao lado, percebe-se que, a queda 
de (-9,04%) das vendas na indústria. 
Historicamente o mês de fevereiro 
tem um timbre sazonal de baixa ati-
vidade para a indústria alagoana em 
decorrência do aquecimento de seto-
res de serviços (turismo e calendário 
escolar), menor número de dias úteis 
e período da entressafra. O destaque 
para essa retração está o setor Madei-
reiro (-38,74%), Vestuário e Calçados 
(-20,77%), Produtos Alimentares e 
Bebidas (-26,75%) e o setor Sucroe-
nergético (-11,92%). Contudo a in-
dústria Mecânica segue uma tendên-
cia oposta ao geral, com crescimento 
de 85,27% das vendas em fevereiro. 

O mês de fevereiro é marcado pela queda da venda 
industrial em Alagoas com variação negativa
de (-9,04%).

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável Emprego Industrial em 
2015 tem registrado baixo desempenho, 
marcado por demissões no estado de Ala-
goas, computando um recuo de (-0,71%), 
fruto dos aspectos sazonais da entressa-
fra açucareira e das indústrias com picos 
oriundos da demanda natalina. O recuo 
do emprego foi um fenômeno generali-
zado em termos setoriais, pois a maioria 
absoluta dos setores exerceu influência 
no total. É possível diante disto verificar 
que após uma trajetória de dois meses de 
expansão, a queda do emprego no mês 
não reflete redução do desempenho da 
atividade industrial, mas um cenário de 
acomodação, pois a variável acumulou 
um crescimento devido às contratações 
da indústria sucroalcooleira.

Nesse cenário, observa-se que dos 
quinzes setores analisados, apenas quatro 
apresentaram expansão de empregos no 
período. A indústria de Minerais Não-
-Metálicos cresceu 2,97%, A indústria 
Química observou-se alta de 2,87% de 
aumento no número de empregados, 
sendo, assim, esses setores que apresen-
taram melhor desempenho no mês.

Segundo os dados do CAGED, em 
fevereiro de 2015 foram eliminados 507 
empregos celetistas, o que representou 
uma diminuição de (-0,14%) em relação 
ao estoque de assalariados com carteira 
assinada do mês anterior. Houve uma 
queda principalmente no setor da Indús-
tria de Transformação (-342 postos). 

A inflação alta, juros altos, baixo 
nível de confiança de empresários e con-
sumidores e a desaceleração nas vendas, 
condiciona o cenário da economia que 
afeta a indústria. Para a variável negativa, 
em termos de influência, em fevereiro, 
os setores que sobressaíram foram: Têxtil 
(-3,73%); Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha (-3,76%); Indústrias Diversas 
e Mobiliário (-6,58%) e Vestuário e Calça-
dos (-17,54%).

O mês de fevereiro é marcado pela queda de 
(-0,71%), quando comparada a janeiro.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável horas trabalhadas na 
produção no mercado alagoano apre-
sentou uma retração acentuada no mês 
analisado, ao excluir da análise o setor 
sucroenergético. Ressalta-se que essa 
análise é resultado de uma série de indi-
cadores que desfavorecem o crescimen-
to da quantidade de horas trabalhadas, 
como capacidade produtiva e queda nas 
vendas da indústria. Conforme pode-se 
observar no gráfico a queda de (-5,57%) 
no mês atual quando comparada com os 
meses anteriores apresenta uma flutuação 
normal do período.

Pode-se concluir que esse período 
é marcado por recuo da variável na maio-
ria dos setores em decorrência de uma 
retomada gradual ao longo do ano, mas 
a estabilidade ou aumento foi associado, 
principalmente, à maior atividade indus-
trial depois do período de concessão de 
férias coletivas pelas empresas em  janeiro 
e do carnaval só ocorrer em março.

Os setores que mais influenciam 
a diminuição das horas trabalhadas no 
mês analisado, foram: a indústria Têxtil 
com queda de (-98,67%), maior dentre 
os setores analisados, reflexo da desacele-
ração no nível de empregos e remunera-
ção apresentado. Em seguida observa-se 
uma retração na indústria de Vestuário e 
Calçados, de (-16,27%) seguido pela in-
dústria de Madeira que demonstrou uma 
queda de (-13,84%). Os resultados de 
fevereiro reforçam a tendência de contra-
ção da atividade industrial, especialmen-
te os indicadores de horas trabalhadas na 
produção e de utilização da capacidade 
instalada (UCI). Com destaque no mês, 
a Indústria Mecânica apresentou forte 
desempenho, através do aumento de 
73,19% das horas trabalhadas em feverei-
ro, 6,44% maior que no mesmo período 
do ano anterior.

Após trajetória de crescimento sazonal, as horas 
trabalhadas na produção, excluso setor
sucroenergético, demonstraram queda de 
(-17,51%).

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A redução no contingente de em-
pregados afetou o valor real da folha de 
pagamento que também recuou nos úl-
timos meses deste ano. A massa salarial 
real permaneceu em uma breve sequên-
cia de quedas, sendo que em fevereiro 
registrou queda de -4,60% comparado 
com o mês de janeiro.

Analisando a variável, sem a influ-
ência açucareira, verifica-se no mês uma 
retração maior, da ordem de (-6,46%). 
Na análise setorial,  oitos dos quinze se-
tores pesquisados diminuíram a massa 
salarial, com a queda no número de tra-
balhadores na indústria contra igual mês 
do ano passado. Os destaques negativos 
foram: têxtil (-5,02%), alimentos, bebi-
das (-18,73%) e transporte (-14,02%) e 
a mecânica (-10,68%). Nesses setores, o 
recuo na variável ocorreu em decorrên-
cia das paradas na produção devido ao 
menor número de dias trabalhados, in-
clusive concessão de férias e da redução 
do pessoal ocupado.

Contrariando, a tendência geral 
de baixa, ocorreram resultados positi-
vos, e destacam-se os setores: Madeira 
(12,41%), Indústria de Diversas e Mobi-
liário (10,33%),  e a Indústria Plásticas e 
Borracha (8,31%). 

É importante observar que apesar 
de demonstrar retração salarial, a indús-
tria teve um desempenho melhor em 
fevereiro do ano atual do que no ano 
anterior, esse desempenho se deu pelo 
aumento do salário mínimo e pagamen-
to de idenizações decorrentes da quanti-
dade de empregos desfeitos no período.

Diante da redução das horas trabalhadas e dos 
postos de trabalho, a massa salarial seguiu a
tendência de recuo.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os resultados do COI em feverei-
ro, sem os dados do setor sucroenergéti-
co, apresentaram um avanço da ordem 
de (2,75%) frente ao mês de janeiro. Já os 
dados da indústria alagoana com a influ-
ência sazonal registraram uma retração de 
(-4,33%) na variável Custos de Operações 
Industriais, em comparação com mês an-
terior. O comportamento de retração dessa 
variável deve-se, em parte, a redução do vo-
lume de produção da indústria sucroener-
gética do Estado, observado no decorrer do 
final da safra, além recuo da produção após 
o período natalino é uma tendência históri-
ca na produção industrial alagoana.

Dentre os setores pesquisados, ob-
serva-se que quatro dos quinze tivem saldo 
positivo nos custos de operações. Assim, 
destacam-se os setores  da indústria Mecâni-
ca com (+64%), a Indústria Diversas e Mo-
biliário (+18,09%) e a Indústria Química 
com (+11,61%). Cabe frisar que o motivo 
de tal crescimento está associado, ainda, a 
uma possível formação de estoque. Uma 
possível explicação também é discutida 
pela configuração da manutenção dos em-
barques da indústria do açúcar.

No contraponto, os setores  de Pro-
dutos de Alimentares e Bebidas (-22,50%), 
Material de Transporte (-34,02%), Minerais 
Não-Metálicos (-16,94%) e o setor Sucroe-
nergético (-20,76%), tiveram participação 
efetiva para  a retração do COI no mês de 
fevereiro. No comparativo anual frente ao 
mesmo período do ano anterior, o COI da 
indústria avançou (9,90%),  quando com-
parado com igual período do ano passado.

O COI da indústria alagoana recua em fevereiro, 
impulsionado, em larga medida, pela redução da 
produção sucroenegética.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A  Utilização da Capacidade Ins-
talada na Indústria totalizou 64,12%. 
O resultado ficou abaixo do observa-
do no mês anterior (67%), muito abai-
xo do registrado em fevereivo de 2014 
(81,42%). A redução do número de ho-
ras trabalhadas na indústria alagoana de 
maneira geral, frente a janeiro, resultou 
em um movimento de diminuição da 
capacidade instalada no mês analisado.

A capacidade instalada da indús-
tria nacional também apresentou queda 
de 78,5% em fevereiro, ante 80% em fe-
vereiro do ano anterior, segundo dados 
da CNI. De acordo com a CNI, com a 
produção em queda e estoques acima 
do planejado, aumentou a ociosidade 
do parque industrial. O nível de utiliza-
ção da capacidade instalada caiu para 
66% em fevereiro, seis pontos percen-
tuais abaixo do registrado em fevereiro 
de 2014. Dentre os quinze setores ana-
lisados, verifica-se que apenas dois utili-
zaram uma maior capacidade instalada 
em 2015 do que no ano anterior, a In-
dústria Madereira (76,4%) e a Indústria 
Mecânica (73%), dados já evidenciados 
em análises anteriores, onde observou-
-se uma maior força de trabalho investi-
da para desenvolvimento das atividades.

Com resultado inferior aos 50%, 
constatou-se a existência de  quatro se-
tores que não alcançaram esse patamar 
da produção, aferindo a existência de-
formação de estoque, em consequência 
dos elevados custos de produção, são 
eles: Vestuário e Calçados (19,56%); 
Editorial e Gráfico (28,41%); Indústria 
Diversas e Mobiliário (16,26%) e Mine-
rais Não-Metálicos (48,59%). O setor 
sucroenergético continua com desem-
penho estável em fevereiro, com 62% 
nos dois primeiros meses do ano. Assim, 
é possível verificar que esse resultado é 
menor do que o visto no mesmo perío-
do do ano anterior.

A utilização da capacidade instalada confirma o 
momento de retração que vive a indústria
alagoana.

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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