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RESUMO EXECUTIVO

A despeito da crise do setor ma-
nufatureiro em Alagoas que anterior-
mente já decorrido aumento de custos 
de insumos relevantes, da apreciação 
cambial e da redução da produção su-
croenergética, o primeiro quadrimestre 
de 2015 foi marcado pelos efeitos da 
conjuntura fiscal e da contração da ati-
vidade econômica. A continuidade des-
sa sequência deverá indicar uma queda 
persistente da participação do valor adi-
cionado da indústria de transformação 
no PIB alagoano. 

O cenário desaquecimento da 
economia em 2015 afeta a indústria ala-
goana. Não se pode deixar de oportu-
nizar que a indústria alagoana, mesmo 
que tenha alcançado uma menor infle-
xão no primeiro trimestre, em decor-
rência da safra açucareira até abril, vem 
sofrendo os impactos do aumento da 
inflação, juros altos, baixo nível de con-
fiança de empresários e consumidores.  
Nessa perspectiva, a indústria alagoana 
caminha na mesma direção do cenário 
nacional afetada pelo baixo nível de 
confiança de empresários e consumido-
res, pela redução do poder de compra 
das famílias, pela redução do crédito e 
pela desaceleração da demanda domés-
tica, reflexo do modelo de ajuste fiscal.

Sob esse cenário, os indicadores 
industriais do mês apontam um com-
portamento de recuo do nível de ativi-
dade. Alguns fatores podem ser respon-
sáveis por tal conjuntura: a) entressafra 
sucroenergética b) as bases mais volta-
das à produção registraram os recuos 
mais incisivos, tanto na comparação 

com março, como na comparação com 
o mesmo mês de 2014; c) a desacelera-
ção no ritmo de expansão das variáveis 
associadas ao mercado de trabalho e 
d) a queda da atividade se disseminou 
e engloba não apenas setores depen-
dentes da cadeia sucroenergética, mas 
a indústria em geral, devolvendo parte 
da expressiva heterogenização verifi-
cada no mês anterior. Especula-se que 
os ajustes macroeconômicos em curso 
aprofundarão os problemas estruturais 
da indústria.

De forma geral, a recuperação 
da atividade industrial depende de uma 
política de redução dos custos de pro-
dução e de estímulo à competitividade 
das empresas que no atual momento 
de conjuntura é desfavorecido. Com 
a atividade em um nível muito baixo, 
é necessário que, além do ajuste fiscal 
em curso, o governo sinalize que serão 
tomadas medidas estruturantes para es-
timular uma reação do setor industrial 
alagoano que é caracterizado por três 
condições estruturais: concentração do 
valor de transformação industrial, baixa 
densidade tecnológica e reduzido nível 
de especialização da mão-de-obra.   

Diante de um cenário de recuo 
do crescimento do mercado interno, 
redução da rentabilidade e aumento 
da pressão dos custos, diversos setores 
da indústria alagoana são responsáveis 
pela queda de (-30,84%) em abril frente 
a março de 2015. A indústria alagoana 
apresenta um acumulado no ano de 
alta de 3,25%, reflexo da safra açucarei-
ra, visto que ao se excluir os dados do 

Vendas Industriais 
O faturamento da indústria recuou 
(-30,84%) com dados do setor su-
croenergético e (-5,50%) excluindo 
os dados do setor.

Custo das Operações 
Indutriais
O COI recuou na indústria ala-
goana (-42,84%) contra mar-
ço. Ao excluir a influência sa-
zonal açucareira, a variação do 
custo foi negativa: (-13,49%). 

Pessoal Empregado
Abril foi o quarto mês seguido em 
que as demissões superaram con-
tratações. No acumulado deste 
mês, 11.497  vagas formais foram 
fechadas na indústria.

Remunerações Pagas
A retração do emprego no setor su-
croenergético e, consequentemen-
te, as verbas rescisórias, explicam o 
resultado da queda de (-23,74%) 
em abril.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas diminuíram 
(-30,01%), consolidando a trajetória 
de retração da produção de açúcar, 
mas apresentaram um menor recuo 
(-4,64%) quando computadas as 
demais indústrias.

              
Utilização da
Capacidade Instalada
O início da paralisação de algumas 
empresas açucareiras conduziu a 
variável a um patamar de 67 p.p
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Fatos Relevantes
Abril/2015 No primeiro quadrimestre de 2015, a 

indústria de transformação, excluso 
o setor sucroenergético,observou 
sua produção cair -1,69%
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setor sucroenergético, a indústria ala-
goana no ano apresenta um recuo de 
(-1,69%), acompanhando o cenário 
nacional em que a crise da indústria 
brasileira já é a mais longa desde pelo 
menos 2003, ano de início da série de 
dados do IBGE.

É exatamente a partir dos condi-
cionantes deste cenário que se devem 
compreender vários aspectos que de-
vem ser considerados para se eviden-
ciar elevado pessimismo com essa taxa 
agregada. Logo o resultado de abril foi 
caracterizado por um elevado grau de 
difusão, uma vez que 09 das 15 ativi-
dades pesquisadas apresentaram re-
cuo. Deve-se considerar, ainda, o efei-
to calendário à medida que abril teve 
dias úteis a mais que março.

Na mesma direção, ao se ana-
lisar mais detalhadamente o compor-
tamento das exportações, percebe-
-se um pífio desempenho no período 
acumulado entre janeiro e abril de 
2015. Nesse período, as vendas para 
o mercado internacional acumularam 
R$ 244,8 milhões e frente ao mesmo 
período acumulado de 2014, repre-
sentaram um decréscimo de (-66,47%) 
no ano. A queda é tão acentuada que 
ao compararmos o resultado a abril de 
2011 a diferença é de quase 500 mi-
lhões à medida que as exportações na-

quele período acumulavam de janeiro 
a abril de 2011 um valor de 739,7 mi-
lhões.De forma mais aguda, essa que-
da fez com que a balança comercial 
retornasse ao nível de 2005.

No que diz respeito ao empre-
go industrial, o recuo de 25,12% frente 
a abril apenas reforça o desempenho 
pífio da indústria em 2015, em condi-
ções de ajuste das contas do governo e 
ambiente de expectativas nada positi-
vas, implicando em severos cortes nos 
postos de trabalhos.  Em outra base 
de comparação, segundo os dados do 
CAGED, por motivos sazonais relacio-
nados às atividades sucroalcooleiras, 
em abril de 2015, foram eliminados 
13.269 empregos celetistas, o que 
representou uma retração de 3,63% 
em relação ao estoque de assalariados 
com carteira assinada do mês anterior. 
Tal resultado decorreu da queda prin-
cipalmente no setor da Indústria de 
Transformação      (-13.064 postos, de-
vido à influência de fatores sazonais re-
lacionados à Fabricação de Açúcar em 
Bruto, com redução de 12.821 postos).

No contraponto, tem-se obser-
vado também que a queda não foi uni-
forme para todos os gêneros à medida 
que outros segmentos apresentaram 
bom desempenho no mês, com des-
taque para Química que apresentou 
expansão de 1,54%, Editorial e gráfica 

com 9,55% e Indústria Mecânica com 
32,37% em decorrência da base de 
comparação do mês anterior. Apesar 
de negativo e com reduzidos setores 
com crescimento, os indicadores dei-
xam claro que os resultados para o mês 
e, consequentemente, para o quadri-
mestre diferem de acordo com o per-
fil das empresas. Ou seja, a indústria 
química apresenta crescimento no mês 
em razão de aumento de consumo no 
mercado externo, considerando ser 
um segmento que opera em processo 
contínuo e com dificuldade de reduzir 
a produção, ainda que a demanda in-
terna esteja baixa, procurando manter 
em níveis seguros de produção, bem 
como reduzir a acumulação de esto-
ques indesejados.

A venda industrial em abril 
de 2015 apresentou um recuo de 
(-30,84) frente a março. O emprego 
industrial mostrou queda substancial 
de (-25,12%), quando comparado a 
março. A variável hora trabalhada re-
gistrou retração de (-30,01%) frente a 
março. Na comparação com abril de 
2014 a variável mostrou incremento 
de (45,58%). O nível de utilização da 
capacidade instalada recuou de 69% 
para 67% em abril. A massa salarial 
industrial apresentou uma queda de 
(-23,74%) no mês. Por fim, o COI re-
cuou (-42,84%) frente a março.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O mês de abril deve ser con-
siderado um mês de retração para 
a indústria alagoana. As vendas in-
dustriais apresentaram queda de 
(-30,34%) em termos reais na com-
paração com março com queda em 
09 dos 15 gêneros de atividades pes-
quisados. As maiores diminuições em 
relação ao mês anterior foram ob-
servados na indústria de Vestuário e 
Calçados com (-22,18%), Construção 
Civil com (-38,03%), indústria Sucro-
energética com (-52,40%) e Material 
de Transporte com 78,24%.

Em termos de valor, a indústria 
apresentou um faturamento acumu-
lado de R$ 450 milhões e um recuo 
de (-5,50%) frente a março de 2015, 
excluso a indústria açucareira. Entre 
as maiores participações, destacam-
-se: Sucroenergética na entressafra 
com 37%, Indústria Química com 
32% e Produtos Alimentares e Bebi-
das com 18%.Nesse sentido, o grau 
de concentração em Alagoas é uma 
medida que sintetiza a estrutura pro-
dutiva, uma vez que incorpora tanto 
aspectos tecnológicos relacionados 
ao porte e ao número de emprega-
dos quanto à consolidação do poder 
de mercado internacional.

Os primeiros quatro meses de 
2015 em relação ao mesmo período 
de 2014 mostram sete segmentos ne-
gativos e sete positivos. As maiores 
quedas foram o gênero Têxtil com 
(-14,29%), Material de Transporte 
com (-42,01%) e Editorial e Gráfica 
com (-49,73%). Por outro lado, os 
segmentos com taxas positivas são 
destaques em Papel, Papelão e Ce-
lulose com 27,72% e Minerais Não-
-Metálicos com 43,94%.

O declínio no mês de abril é resultado da retração 
negativa observada em nove dos quinze gêneros 
pesquisados.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A pesquisa de indicadores 
industriais aponta a partir do nível 
de emprego industrial que seis dos 
quinze gêneros pesquisados com-
putaram resultados negativos e ou-
tros oito positivos no mês de abril, 
reduzindo-o em (-25,12%).

O resultado de janeiro a abril 
contra igual período de 2014 apre-
senta expansão na variável -7,46% 
fruto ainda da base de compara-
ção da safra açucareira. No geral, 
a indústria alagoana acompanha a 
tendência de queda da indústria 
nacional com queda de 1%, a mais 
intensa desde fevereiro de 2009 se-
gundo o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). No ano, 
o emprego industrial acumula baixa 
de 5% e nos últimos 12 meses, de 
4,4%.

No recorte local, os poucos 
aumentos em abril ocorreram em 
Material de Transporte com 0,12%, 
Indústria Mecânica com 0,12%, 
Têxtil com 0,90% e Vestuários e 
Calçados com 6,24%. As maiores 
ocorreram nos gêneros com maior 
grande representatividade na in-
dústria alagoana como Química 
com            (-9,28%) Produtos Ali-
mentares e Bebidas com (-13,64%), 
Construção Civil com (-18,48%) e 
Sucroenergético com (-30,89%). 
Tais resultados refletem, especial-
mente, a diminuição de ritmo que 
marca a produção industrial desde 
o último trimestre de 2014.

Nessa direção, o rendimento 
médio real dos trabalhadores redu-
ziu na comparação anual 0,52% e 
na mensal. Com isso, ficou em R$ 
1.942 a média mensal.

Emprego industrial em abril caminha na mesma 
trajetória de queda da produção.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na pro-
dução caíram (-30,01%) entre abril 
e março, na série livre de influências 
sazonais. Com a redução, o indica-
dor encontra-se em nível menor de                          
(-4,64%) quando excluso o setor suco-
reenrgetico. Acumulando os resultados 
de janeiro a abril, as horas trabalhadas 
na produção da indústria em 2015 cres-
ceram 8,33% frente a 2014. Semelhan-
te ao indicador de faturamento, mesmo 
o fato do mês de abril ter dois dias úteis 
a mais do que março não contribuiu 
para um melhor resultado.

No recorte setorial, há um com-
portamento homogêneo na variação 
da horas trabalhadas. Nove dos quinze 
gêneros industriais apresentaram recuo 
no mês. O  resultado  trimestral corro-
bora o pífio desempenho, mas quatro 
setores registraram um movimento con-
trário, de elevação das horas trabalha-
das: Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha (0,10%), Madeira (0,12%), 
Material de Transporte (9,22%) e Têxtil 
com (170,95%)  aumentaram a variável 
frente o mês anterior.

Dentre as categorias, um fato 
que especula a provável queda da vari-
ável no cenário local pode estar relacio-
nado a redução do nível de utilização 
da capacidade produtiva por alguns 
setores, inclusive,  Produtos Alimen-
tares e Bebidas e Química. De forma 
semelhante  a indústria nacional, a va-
riável tem dado muitos sinais de arrefe-
cimento, principalmente, em razão das 
condições da utilização da capacidade 
instalada, além do fato da indústria, his-
toricamente, diminuir o ritmo de ativi-
dade no primeiro quadrimestre do ano 
devido ao fluxo de serviços no Estado.

Frente ao cenário adverso, a indústria acelerou o 
ritmo de demissões que resultou na queda das horas 
trabalhadas.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável massa salarial no mês é 
impactada pelo final da safra açucareira 
que reduziu as horas trabalhadas, pela 
inflação alta, demissões e pela queda 
no salário  que provocou uma retração 
impactante na renda disponível do tra-
balhador da indústria alagoana.

Tal condição é semelhante a in-
dústria nacional que foi afetada na crise 
de 2003, com forte recuo e  proporção 
e foi atingida após oito meses de dete-
rioração do mercado de trabalho, mas 
que passou de forma estável  na crise de 
2009 e, apesar da recessão, não apre-
sentou uma queda de massa salarial 
nessa magnitude.

No recorte local, tal variação ne-
gativa ocorreu em  relação ao mês an-
terior, principalmente nos  setores com 
maior magnitude: Química  (-14,37%), 
Produtos Alimentares e Bebidas com         
(-60,17%) e Sucroenergético com 
(-18,81%) devido as rescisões  trabalhis-
tas, oriundas da entressafra.

É destaque que o elevado au-
mento em relação ao mesmo período 
do ano anterior (18,24%) e ao acumu-
lado do ano (7,47%) é justificado pelo 
final da safra açucareira, que implicou 
no pagamento das verbas rescisórias do 
setor. Adicionalmente, a reduzida base 
de comparação do ano anterior, repre-
sentou uma compensação dos índices.

Ao analisarmos o movimento de 
disseminação na atividade industrial, 7 
dos 15 setores retraíram a variável no 
mês.  É importante ressaltar que o setor 
industrial não tem seus rendimentos 
vinculados diretamente ao salário 
mínimo.

No mês a massa salarial recuou em (-23,74%) ante 
março.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os efeitos da contração do 
mercado de trabalho sobre o con-
sumo ainda estão subestimados, 
principalmente na condição dos 
custos  de operações industriais 
em Alagoas. Todavia, com a queda 
da confiança, desemprego, renda, 
inflação e juros, a variável deve-
rá apresentar  incremento, com 
aumento do custo com bens in-
termediários importados,  custo 
com energia e  custo com capital 
de giro que também contribuíram 
para a perda da lucratividade.

Os Custos de Operaçòes In-
dustriais acompanharam a trajetó-
ria das vendas frente ao resultado 
de março (-42,84%), mas com re-
cuo na série que desconta os efei-
tos da atividade sucroenergética. 
Por outro lado, os dados da indús-
tria alagoana sem a influência açu-
careira registraram uma retração 
de     (-13,49%) na variável.

Na análise setorial, os seg-
mentos que apresentaram maior 
recuo, entre eles: Vestuários e 
Calçados (-28,77%),Material de 
Transporte (44%) e sucroenergé-
tico  (-72,75%),  sofreram influ-
ência das demais bases ocorridas 
em algumas empresas.  Salienta-se 
que o processo de agravamento 
da conjutura econômica foi incor-
porado as expectativas dos em-
presários e vem direcionando as 
empresas a redução de melhoria 
e investimentos em seus produ-
tos, racionalização das operações 
e modificação da estrutura, que 
permitem um rebatimento nos 
custos industriais.

O COI apresenta recuo em abril, efeito da parada de 
operação de algumas usinas no mês.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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recuo no uso da capacida-
de aconteceu de forma mais ampla 
frente a redução das horas trabalha-
das devido o final da safra do açú-
car. Assim, o menor número de ho-
ras trabalhadas e a menor atividade 
industrial, frente a março, resulta-
ram em um movimento de acomo-
dação da capacidade instalada no 
mês analisado quando analisado os 
dados de abril. 

Além disso, mesmo conside-
rando o maior número de dias úteis,  
a Utilização da Capacidade Insta-
lada da indústria em abril de 2015 
(67%) recuou em relação ao mês 
anterior (69%). Assim, a Capacida-
de Instalada da Indústria Alagoana 
recuou 2 pontos percentuais (p.p.).  
Por sua vez, o  nível de utilização da 
capacidade instalada  na indústria 
nacional  em abril recuou 0,4 pon-
to percentual em relação a março, 
atingindo a média de 80,1% (com 
ajuste sazonal). 

Se analisado abril de 2015 
(67%) perante a abril de 2014 (59%), 
percebe-se uma variação positiva de 
8 p.p. Apenas quatro segmentos in-
dustriais operaram com mais de 80% 
de sua capacidade de produção no 
mês, com destaque para: Constru-
ção Civil, Papel, Papelão e Celulose, 
Extração, Química e Têxtil.

Em síntese, em termos expli-
cativos, a menor utilização pela In-
dústria de sucroenergética no mês, 
apresentou consequências negativas 
para a variável, considerando que a 
safra se finalizou nesse ciclo, aliados 
aos efeitos da crise econômica.

Utilização da Capacidade Instalada em abril recua 
2,0 (p.p) em relação a março.

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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