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RESUMO EXECUTIVO

Após uma redução da variável 
venda industrial em janeiro de 2015, 
a indústria alagoana teve em março o 
primeiro mês de alta. Mesmo diante 
do cenário nacional afetado pelo bai-
xo nível de confiança de empresários e 
consumidores, pela redução do poder 
de compra das famílias, pela redução 
do crédito e pela desaceleração da de-
manda doméstica reflexo do modelo de 
ajuste econômico, o final da safra açu-
careira assegurou a magnitude do indi-
cador da indústria alagoana. 

Nessa direção, a venda industrial 
aumentou (46,85%) em março na com-
paração com o mês anterior, depois de 
ter sofrido redução de 1,3% em feverei-
ro. Na comparação com março do ano 
passado, a alta foi de 4,82%. No ano, 
o setor acumula alta de 2,36%. Entre 
os setores que mais contribuiriam para 
o resultado positivo da indústria, des-
taca-se o Sucroenergético com alta de 
110,04% em março e de quase 12,70% 
no acumulado do ano, além do setor de 
Material de Transporte que apresentou 
alta de 185,48% frente a fevereiro.

Ressalva-se, ainda, que o aumen-
to no acumulado do ano da indústria 
alagoana não se justifica pela eleva-
ção do poder de compra das famílias, 
do consumo interno ou mesmo pelos 
preços favoráveis das commodities ala-
goanas no mercado internacional, mas 
pelos resultados dos incrementos de 
produção no campo e elevação dos 
índices pluviométricos que elevaram a 
competitividade da produção açucarei-
ra no ciclo atual. Todavia, apesar da sa-

fra 14/15 ter registrado um crescimento 
de 6,7% em comparação ao ciclo ante-
rior, o aumento de produção não per-
mitiu as usinas alagoanas alcançar um 
fôlego contra a crise, visto que o perí-
odo é marcado pela redução do preço 
do açúcar no mercado externo e pelo 
aumento de custos de produção, consi-
derando, ainda, os déficits de produção 
das duas safras anteriores. 

Segundo informações do Sinda-
çúcar-AL, a safra 14/15 deve proces-
sar 23,4 milhões de toneladas de cana 
frente ao ciclo 13/14  em que foram 
esmagadas apenas 21,9 milhões de to-
neladas de cana. Segundo o relatório de 
previsão de safra repassado pelo Sinda-
çúcar-AL, foram produzidas 2,4 milhões 
de toneladas de açúcar (VHP e cristal). 
Ante ao mesmo período da safra 10/11, 
a variação foi negativa de -2,8%.

Outro fato que corroborou com 
o aumento das vendas da indústria ala-
goana no mês de março foi o desempe-
nho da indústria Química na contramão 
da crise econômica brasileira. Segun-
dos dados da ABIQUIM, na compara-
ção com o quarto trimestre de 2014, o 
volume de vendas de resinas no Brasil 
aumentou 12%. Ademais, no primeiro 
trimestre de 2015, a demanda brasilei-
ra por resinas plásticas (PE, PP e PVC) 
atingiu 1,4 milhão de toneladas, repre-
sentando alta de 9% e de 6%, respecti-
vamente, na comparação com o quarto 
trimestre de 2014 e o primeiro trimestre 
do ano passado. Tal crescimento é jus-
tificado principalmente, pela reconstru-
ção de estoques na cadeia de transfor-

Vendas Industriais 
Em março, setor Sucroergético em 
final da safra foi responsável pelo 
desempenho positivo da indústria 
alagoana.

Custo das Operações 
Indutriais
Aumento do COI se caracteriza 
setorialmente e destaca intensida-
de na Indústria Sucroenergética. 

Pessoal Empregado
Emprego industrial recua em março 
em decorrência das demissões do 
setor Sucroenergético e Produtos 
Alimentares e Bebidas.

Remunerações Pagas
Em março, a massa salarial avançou 
(13,55%) ante fevereiro e reflete 
provavelmente a fase de ajustes do 
nível de emprego da indústria, após 
o período de contratações realiza-
das na safra açucareira no final do 
ano.

Horas Trabalhadas
Em março, as horas trabalhadas na 
produção, indicador mais relacio-
nado com o nível de atividade, au-
mentaram (9,81%).

              
Utilização da
Capacidade Instalada
Em março, a utilização da capacida-
de instalada aumentou (5%), refor-
çando o movimento observado nas 
horas trabalhadas.
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da indústria brasileira em março, 
a indústria em Alagoas absorve 
o desempenho da safra do setor 
Sucroenergético.
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mação, que encerrou o ano com os 
estoques reduzidos face à expectativa 
de menores preços de resinas no pri-
meiro trimestre deste ano, em função 
da queda dos preços de petróleo e 
nafta. Em Alagoas, a maior empresa 
do segmento Braskem registrou no 
mesmo período, vendas de resinas de 
954 mil toneladas, o que representou 
alta de 6% na comparação com igual 
período do ano anterior. Em relação 
ao quarto trimestre de 2014, o au-
mento de vendas foi de 12%, sendo o 
market share de 67%.

Por outro lado, outras quatro in-
dústrias mostraram elevada ampliação 
no mês, sendo elas: Produtos Alimenta-
res e Bebidas (7,21%), Editorial e gráfica 
(8,45%), Vestuário e Calçados (21,57%) 
e Madeira (71,12%). Vale destacar o ín-
dice de difusão de aumento à medida 
que o Setor Sucroenergético respondeu 
por 40% do resultado global de vendas 
e a Indústria Química respondeu por 
23% do resultado da indústria. Parte do 
resultado positivo de outras indústrias é 
justificado pela manutenção da estru-
tura industrial açucareira não atingida 
pela redução do consumo, bem como 
pela reduzida base de comparação do 
mês anterior.

No que concerne ao mercado 
internacional, de acordo com os dados 
disponibilizados pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio, 
as exportações do Estado somaram 
US$ 112,6 milhões, um aumento de 
(79,60%) em comparação a fevereiro 

de 2015 e (75,73%) em relação à igual 
período de 2014. Mesmo consideran-
do a valorização do dólar, não ocorreu 
a recuperação do preço das commo-
dities das indústrias Sucroenergética e 
Química no mercado internacional e, 
logo, a variação em 12 meses continua 
negativa para a indústria alagoana. O 
descompasso entre a variação cambial 
e o volume da exportação da indústria, 
além da baixa competitividade, da re-
dução da produção e do ciclo de cres-
cimento puxado pelo consumo inter-
no, são impactados também pelo fato 
da desvalorização vir acompanhada do 
aumento dos custos, considerando que 
parte da matéria-prima e dos compo-
nentes são importados.   Nessa direção, 
acredita-se que tais medidas monetá-
rias mais ortodoxas não possibilitarão a 
retomada do volume do mercado ex-
terno.

Mesmo o período sendo marca-
do pelo menor investimento na indús-
tria, segundo informações do Governo 
do Estado, há intenção de novos inves-
timentos que ampliarão a capacidade 
da indústria alagoana, entre eles, a Corr 
Plastik, que pleiteou incentivos para o 
aumento da capacidade de produção. 
Além de mais três novas empresas que 
protocolaram o interesse em se instalar 
em Alagoas, entre elas: Fortleve, indús-
tria que fabrica caixas d’água e outros 
produtos de PVC, Royal que produz 
concreto PVC e outras soluções na área 
de construção e mobiliário e BHR que 
produz insumos para outras fábricas. 
Tais indústrias poderão gerar investi-

mentos em torno de R$ 100 milhões e 
cerca de 300 a 600 empregos diretos. 

Segundo os dados do CAGED 
em março de 2015, em função da pre-
sença de fatores sazonais, foram elimi-
nados 496 empregos celetistas, o que 
representou uma retração de 0,14% 
em relação ao estoque de assalariados 
com carteira assinada do mês anterior. 
Assim, a queda do emprego em mar-
ço último é menor que a ocorrida em 
março de 2014. Tal resultado decorreu 
da redução principalmente no setor 
da Indústria de Transformação (-1.873 
postos, proveniente particularmente da 
redução de 1.947 postos relacionados 
às atividades de Açúcar em Bruto), cujo 
saldo negativo superou o crescimento 
do emprego dos Serviços (+1.571 pos-
tos).

A variável venda industrial regis-
trou um aumento de (46,85%) frente a 
fevereiro. Mesmo com dias úteis a mais 
que o mês anterior, esse indicador per-
mitiu o aumento da utilização da capa-
cidade instalada. Na comparação com 
março de 2014, a variável mostrou alta 
de (4,82%) em decorrência do menor 
dinamismo da safra açucareira no ciclo 
anterior. O nível de utilização da ca-
pacidade instalada aumentou de 64% 
para 69% em março. A massa salarial 
industrial apresentou uma expansão de 
(9,81%) no mês. O pessoal empregado 
apresentou uma queda de (-2,08%) 
frente a fevereiro e as horas trabalha-
das cresceram (9,81%). Por fim, o COI 
aumentou (56,83%) frente a fevereiro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



3
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 6 - nº 41 - Março de 2015

A variável venda industrial, con-
forme gráfico ao lado, apresenta um 
melhor desempenho frente aos cinco 
meses anteriores, mesmo em um ce-
nário de queda da produção indus-
trial no Brasil.  O primeiro trimestre 
de 2015 foi marcado por aumento da 
venda industrial alagona não generali-
zada entre os 15 setores, mas influen-
ciada pelo final da safra sucroenergé-
tica, que possibilitou a manutenção 
das taxas de ocupaçao para o perío-
do. Esse avanço da indústria alagona, 
no entanto, traz à tona duas questões 
centrais à manutenção desse cenário: 
a concentracão industrial e setores 
com reduzido dinamismo. 

Ressalta-se para os setores com 
menor magnitude que o aumento da 
variável é justitificada, ainda, pela 
questão do efeito-calendário que é 
importante para entender o resultado 
positivo, pois mesmo com dois dias 
úteis a menos em 2015, considerando 
que o carnaval neste ano ocorreu no 
mês de fevereiro, e em 2014, em mar-
ço, apresenta alta quando comparado 
com o ano anterior. 

Em que pese os movimentos 
pontuais descritos acima, a redução 
da produção nos próximos meses irá 
pressionar a utilização da capacidade 
instalada, o que, por sua vez, direcio-
nará os aumentos dos custos e preços 
na indústria. Ademais, esses setores re-
gistram elevação nas vendas em razão 
da expansão nesse período do merca-
do de consumo escolar e da acelera-
ção por conta do fim do estoques de 
dezembro de 2014. O agrupamento 
desses setores visando uma discussão 
conjunta justifica-se pelas similarida-
des que podem ser verificadas no seu 
padrão de comportamento.

Aumento na variável é resultado do maior volume 
da produção no final da sacra açucareira.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Segundo os dados do CAGED/MT 
em março de 2015, em função da presen-
ça de fatores sazonais, foram eliminados 496 
empregos celetistas, o que representou uma 
retração de 0,14% em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada do mês 
anterior. Assim, a queda do emprego em 
março último é menor que a ocorrida em 
março de 2014. Tal resultado decorreu da 
redução principalmente no setor da Indústria 
de Transformação (-1.873 postos, provenien-
te particularmente da redução de 1.947 pos-
tos relacionados às atividades de Açúcar em 
Bruto), cujo saldo negativo superou o cres-
cimento do emprego dos Serviços (+1.571 
postos).

A análise do gráfico ao lado confirma 
a queda na base de comparação do IEL/AL e 
reforça que o movimento da variável está di-
retamente ligada ao ciclo sazonal açucareiro 
à medida que apresenta alta em outubro de 
2014 e queda em março de 2015 quando 
se inicia os movimentos de desligamentos 
do pessoal empregado da indústria Sucroe-
nergética. Assim, os resultados das variáveis 
relacionadas ao mercado de trabalho con-
firmaram o novo panorama da variável na 
indústria alagoana, que no mês de março 
teve retração de (-2,08%) frente a fevereiro o 
que configura o pior resultado desde março 
de 2009, quando o país enfrentava os efeitos 
da crise financeira internacional e os seus im-
pactos no maior setor exportador de Alagoas.

Dentre os 15 setores pesquisados, 13 
realizaram demissões em função do recuo 
das encomendas. Entre eles, destacam-se 
no mês os segmentos Produtos Alimentares 
e Bebidas com (- 4,05%), Indústria Mecâni-
ca com (- 4,13%), Papel, Papelão e Celulose 
com (-9,15%) e Indústrias Diversas e Mobi-
liário com (-21,20%), apresentaram desem-
penho abaixo das demais indústrias. Como 
mencionado, queda da atividade nesses seg-
mentos teve impactos sobre o mercado de 
trabalho formal. 

Variável retrai no mês em decorrência das demissões 
do setor sucroenergético.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Diante de um quadro de recessão 
no setor industrial, com queda com mag-
nitude, em especial em alguns segmentos, 
impactando o emprego industrial e o fatu-
ramento, a crise já alcança o nível de horas 
trabalhadas quando excluso o setor sucro-
energético, mas em decorrência do final 
da safra açucareira, se apresenta com me-
nor intensidade na indústria de Alagoas.

No que tange ao comportamento 
das horas trabalhadas na produção, per-
cebe-se, assim, um cenário semelhante à 
base histórica: (9,81%) no mês e (2,04%) 
no trimestre. Todavia, acredita-se que ao 
término do ciclo sazonal açucareiro, a 
variável sofra os rebatimentos do quadro 
desfavorável para a indústria, reflexo da 
alta dos juros, do aumento da inflação, do 
ajuste fiscal, implementado pelo governo e 
seus impactos na carga tributária e menor 
índice de gastos, que determina a queda 
do nível de confiança e se reflete na queda 
dos investimentos.

Em paralelo a esse resultado, na 
mesma comparação a utilização da capa-
cidade instalada mostrou movimento po-
sitivo ao passar de 64% para 69% na série 
que computa os efeitos da sazonalidade. 
Todavia, é importante mencionar que o ní-
vel da utilização da capacidade observado 
é o mais baixo já registrado em um mês de 
março desde o início da série histórica da 
pesquisa em decorrência da prorrogação 
da safra açucareira. 

Vale registrar que essa vantagem 
positiva é pequena, principalmente ao 
comparar com os dados apontados pela 
CNI, especificamente, porque o indica-
dor de horas trabalhadas não só diminiu 
em todos os três primeiros meses do ano, 
como também perdeu o ritmo de expan-
são na comparação com o mês anterior. 

Horas trabalhadas na produção avança (2,81%), 
seguindo a tendência da utilização da capacidade 
instalada.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Deve-se considerar que em 2015, 
a justitifcativa para a maior magnitude da 
variável está relacionada ao maior núme-
ro de horas trabalhadas no setor sucroe-
nergético e as rescisões de funcionários. 
Nessa condição, as remunerações brutas 
aumentaram (13,55%), quando compa-
radas ao mês de fevereiro. Destaca-se 
que esse indicador sempre cresce no pri-
meiro trimestre devido às contratações 
dos setores que realizam a manutenção 
da Indústria Sucroenergética, mas a traje-
tória em 2015 demonstra uma desacele-
ração a partir do mês de fevereiro, consi-
derando que o término da safra ocorrerá 
apenas em abril. 

Por sua vez, na análise, retirando-
-se o setor sucroenergético, o indicador 
apresenta uma alta elevação de (41,67%) 
perante ao mês de  fevereiro. Ao anali-
sarmos o movimento de disseminação na 
atividade industrial, 7 dos 15 setores re-
traíram a massa salarial no mês. Todavia, 
os maiores destaques positivos foram: 
Sucroenergético (3,59%), Material de 
Transporte (16,19%), Minerias Não-Me-
tálicos (16,25%) e Produtos Alimentares 
e Bebidas (136,34%). O aumento das 
verbas rescisórias contribuiu para esses 
resultados em alguns desses segmentos. 

A queda no mercado de trabalho 
na indústria deverá nos próximos meses 
afetar os indicadores de massa salarial 
real e rendimento médio real dos tra-
balhadores, que retraíram 2,1% e 0,9%, 
respectivamente, ante os últimos dois 
meses de 2015. Na comparação com 
os primeiros três meses do ano passado, 
a massa salarial está maior com 4,98%, 
mas o rendimento caiu 2,1%. O cenário 
deverá continuar adverso no curto prazo, 
sendo provável que o rendimento médio 
dos trabalhadores continue caindo ao 
longo de 2015.

Resultado positivo de (13,55%) ante fevereiro é 
justificado pelo aumento das verbas rescisórias.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De forma geral, o aumento dos 
custos industrias é resultado do aumen-
to dos custos com bens intermediários 
importados, custos com energia,  capi-
tal de giro, entre outros. Apesar de ele-
vado, os resultados das variáveis relacio-
nadas ao custo de operações industriais  
confirmaram o novo panorama da ati-
vidade da indústria do estado de Alago-
as, que desde o quarto trimestre do ano 
passado sofreu mudanças significativas 
na redução de suas encomendas.

Como tal, em março, o índice 
de Custos de Operações Industriais 
elevou (56,83%) frente a fevereiro. Na 
comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, houve aumento de (1%), 
o segundo menor desde março para o 
período.  Vale observar que a indústria 
sem os dados do setor sucroenergético 
apresentou um aumento da ordem de  
(5,35%) frente ao mês de fevereiro.

Dentre os 15 setores pesquisa-
dos, 08 realizaram aumento em função 
do aumento do custo da matéria-prima 
e componentes. As altas mais signifi-
cativas, acima da média da indústria, 
foram observadas em Indústria Me-
cânica (+12,55%), Editorial Gráfica 
(+12,85%), Minerais Não-Metálicos 
(+21,75%), Vestuários e Calçados 
(+24,90%), Produtos Alimentares e 
Bebidas (+26,98%), Sucroenergético 
(+212,29%) e Material de Transporte 
(+238,12%). Não se pode, além da 
manutençào açucareira, deixar de su-
blinhar que o aumento pode sinalizar 
que o preço doméstico dos produtos 
manufaturados significará  a descom-
pressão das margens de lucro no pri-
meiro trimestre de 2015.

COI evidencia efeitos do final da safra açucareira 
com o aumento da produção.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O aumento do número de horas 
trabalhadas e a maior atividade industrial 
no setor sucroenergético, frente a feverei-
ro, resultaram em um movimento de au-
mento da  utlização capacidade instalada 
no mês analisado em razão da manuten-
ção do excesso de estoques.  Todavia, 
exluindo o setor sucroenergético, o valor 
ainda é bem menor que março de 2014 
em razão da desaceleração produtiva.

Mesmo considerando o menor 
número de dias úteis,  a Utilização da Ca-
pacidade Instalada da indústria em março 
de 2015 (69%) aumentou em relação ao 
mês anterior (64%). Assim, a Capacidade 
Instalada da Indústria Alagoana recuou 
5%  pontos percentuais (p.p.).  Por sua 
vez, em março, a indústria de transfor-
mação nacional  apresentou uma ligeira 
melhora em março ao atingir 67%, ante 
66% em fevereiro. Contudo, segundo a 
Sondagem Industrial da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), o desempe-
nho do mês passado é o menor da série 
histórica para março desde 2011.

Apenas dois segmentos industriais 
operaram com ou mais de 80% de sua 
capacidade de produção em março de 
2015: Química e Papel, Papelão e Celu-
lose. Por sua vez, o setor que apresentou 
o maior destaque na expansão da utiliza-
ção da capacidade instalada no período 
(março de 2015 x março de 2014) foi: Pa-
pel, Papeláo e Celulose que revelou um 
aumento de 23 p.p., passando de 57% 
para 80%, significando um aumento do 
período dedicado ao aumento dos esto-
ques.  Por sua vez, o aumento do número 
de horas trabalhadas na indústria sucroe-
nergética, frente a fevereiro, resultou em 
um movimento de aumento da sua capa-
cidade instalada no mês analisado.

Em março, a Utilização da Capacidade Instalada au-
mentou 5% frente a fevereiro.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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