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RESUMO EXECUTIVO

A indústria alagoana apresenta um 
retrocesso ao ciclo de crescimento iniciado 
em 2010/2011 quando o setor sucroener-
gético foi bene� ciado pela alta demanda 
por commodities. Após o pico histórico 
da série com ajuste sazonal em junho de 
2012, a indústria alagoana registrou rápida 
desaceleração com a queda da produção 
do setor sucroenergético que se acentuou 
em 2013 e 2014 de modo que em maio de 
2015 o patamar da produção já era menor 
ao mesmo período de 2006. 

Considerando a magnitude das ex-
portações como proxy da venda industrial, 
os dados do comércio exterior apresen-
tam a reversão da indústria alagoana. Ao 
compararmos um período de nove anos, 
percebe-se que o acumulado de janeiro 
a maio de 2006 teve o valor estimado em 
US$ 365,2 milhões enquanto o acumula-
do de janeiro a maio de 2015 apresentou 
um valor de US$ 291 milhões, ou seja, uma 
queda de 25%.  Tal queda re� ete funda-
mentalmente o comportamento adverso 
da indústria de transformação pela forte 
dependência do setor sucroenergético. 
Segundo os dados disponibilizados pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio o Estado teve uma variação ne-
gativa de (-28,55%) em maio em razão do 
valor de US$ 46,1 milhões exportados vis-à-
-vis a abril de 2014. Nesse sentido, Alagoas 
é o estado em que a pauta de exportações 
é a mais concentrada do Nordeste, seguido 
do Piauí, Maranhão e Pernambuco, ou seja, 
quase 97,47% dos dois principais setores.

Reforça-se no mês de maio que a 
produção não apresentou o mesmo ritmo 
da demanda de bens industriais, além do 

fato da utilização de capacidade instalada 
ter apresentando uma parcela de ociosi-
dade que representa, além de uma menor 
produção, uma menor disposição na taxa 
de investimento em capital � xo na indús-
tria. No mês a utilização da capacidade 
instalada chegou a 67%.  O indicador cai 
desde 2012, acompanhando a redução da 
produção da indústria de transformação, 
atingindo no mês um de seus momentos 
mais baixos. Essa condição de queda da UCI 
agrava a queda de (-7,43%) da atividade da 
indústria alagoana sobre abril, intensi� can-
do o quadro geral de expectativas negati-
vas ao cenário de recessão generalizada.

Quando se analisa o comporta-
mento isolado dos setores, o cenário de 
desemprego já apresenta seus efeitos so-
bre a demanda de segmentos que são os 
setores que mais caíram na produção no 
mês, como a Construção Civil e fortemente 
a produção de setores básicos do consumo 
popular. É provável que o segundo semes-
tre ainda seja pior para a indústria alagoana 
à medida que o setor sofrerá com a entres-
safra açucareira e com a redução forte dos 
investimentos em outros setores, desta-
cando a reduzida con� ança e expectativas 
empresariais, agravadas pela política de 
ajuste � scal que introduz incertezas com o 
aumento de impostos, sendo também afe-
tada pela redução dos investimentos públi-
cos e seus transbordamentos nas inversões 
privadas.

Com um cenário de redução de 
(-10,74%) no emprego industrial no mês 
de maio, a redução do investimento e da 
indústria, característica histórica e con-
juntural do primeiro trimestre deste ano, 

Vendas Industriais 
Em maio, na comparação com 
o mês anterior, a venda indus-
trial recuou (-7,43%). A baixa é a 
maior desde dezembro de 2014                                

Custo das Operações 
Indutriais
A variável recuou (-13,52%) fren-
te ao mês anterior. Em relação a 
maio do ano passado, a queda 
foi ainda maior, de (-13,67%) a 
mais intensa para maio desde 
2009, nessa base de comparação.

Pessoal Empregado 
O emprego na indústria caiu 
pelo quarto mês seguido. Em 
maio, o recuo foi de (-10,74%) 
na comparação com abril.                         

Remunerações Pagas
O valor da folha de pagamento real 
dos trabalhadores da indústria re-
cuou (-12,47%) em relação a abril. 
Na comparação com maio de 2014, 
o valor da folha de pagamento real 
mostrou alta de 10,4%, re� exo do pa-
gamento das rescisões trabalhistas.

Horas Trabalhadas
Em maio, o número de horas pagas 
aos trabalhadores da indústria re-
cuou (-36,07%) sobre abril, terceira 
taxa negativa consecutiva, acumu-

lando nesse período alta de 4,34%. 

Utilização da
Capacidade Instalada
A UCI aponta sinais de retração da 
atividade industrial do Estado em 
todas as bases de comparação.

Indicadores de Desempenho
Publicado em  Agosto de 2015 

Fatos Relevantes
Maio/2015 Indústria alagoana, após safra sucroenergética, apre-

senta os primeiros reflexos do menor nível da ati-
vidade econômica e com resultados que refletem, 
especialmente, a diminuição de ritmo que marca a 
produção industrial desde o último trimestre de 2014
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tende a se generalizar para a economia 
como um todo.  No contexto do recorte 
setorial, a queda de setores já é decor-
rente da queda do consumo devido ao 
menor emprego e restrições ao crédito 
e, do seus principais rebatimentos, para 
o setor de comércio de serviços, re� etin-
do o menor rendimento e consequente-
mente na menor capacidade de compra 
da população, visto que, segundo os 
dados da Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC), divulgados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geogra� a e Estatística (IBGE), o mês 
de maio de 2015 apresentou uma alta 
de 3,47%  frente ao mês anterior, consi-
derando a reduzida base de comparação  
e o volume de vendas efetuadas no dia 
das mães.   Todavia, quando analisado o 
mês de maio de 2015 em relação a maio 
de 2014, o comércio varejista de Alagoas 
registrou queda de (-6,6%) no volume de 
vendas.

Em que pese esses resultados, 
vários aspectos devem ser considerados 
para não se evidenciar apenas pessimis-
mo com essa taxa agregada à medida 
que não ocorreu queda da produtivida-
de acompanhado da diversi� cação de 
mercado em setores como Alimentos 
e Bebidas, Têxtil, Madeira, entre outros, 
mesmo que historicamente esses seto-
res apresentem melhor desempenho no 
mês. Ademais, os indicadores até abril 
não sinalizavam, ainda, que esses setores 

(Alimentos e Bebidas, Têxtil, Madeira en-
tre outros), in� uenciados pela dinâmica 
dos serviços e varejo, tinham sido impac-
tados pela redução da demanda, princi-
palmente, pela defasagem de impacto 
frente aos setores de bens duráveis.  
Acrescente a esses aspectos, as medidas 
para controle da in� ação referente à res-
trição ao crédito e ao aumento dos juros 
básicos, cujos principais efeitos recaem 
sobre os preços dos serviços e dos bens 
não duráveis. 

Ademais, a indústria química no 
mês apresentou queda em seu fatura-
mento interno e em termos de exporta-
ção. Em relação a abril de 2015, o recuo 
foi de (-16,33%) e no acumulado de janei-
ro a maio de 2015 já apresenta recuo de 
(-2,32%). É importante mencionar que a 
queda da demanda por produtos petro-
químicos no mercado interno e o forte 
aumento dos preços da cadeia são os 
grandes responsáveis pela redução. Se-
gundo os dados da Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim), a deman-
da doméstica por produtos químicos de 
uso industrial caiu 3,1% de janeiro a maio 
de 2015, na comparação com o mesmo 
período do ano passado, enquanto as 
vendas ao mercado interno de produ-
tos fabricados no País recuaram 2,1% e 
as importações apresentaram queda de 
16%. Outros fatores, além da crise na in-
dústria local, são determinantes para essa 

retração, como a elevação dos custos de 
produção no mercado interno, especial-
mente de energia e das matérias-primas, 
acrescidas pelas fragilidades logísticas e a 
alta carga tributária, que são os grandes 
determinantes da queda no segmento 
de químicos de uso industrial.

No tocante ao emprego indus-
trial, segundo os dados do CAGED, em 
maio de 2015 foram eliminados 9.627 
empregos celetistas, “o que representou 
uma retração de 2,73% em relação ao 
estoque de assalariados com carteira as-
sinada do mês anterior. Tal resultado de-
correu da queda principalmente no setor 
da Indústria de Transformação (-9.813 
postos, devido à redução de 9.839 postos 
na Indústria de Produtos Alimentícios de-
corrente das atividades de fabricação de 
açúcar em bruto).”

O faturamento real da indústria 
alagoana registrou um recrudescimen-
to de (-7,43%) em maio, na comparação 
com abril. O emprego industrial mostrou 
queda de (-10,74%), quando comparado 
a abril.  A variável hora trabalhada regis-
trou retração de (-36,07%) frente a abril. 
O nível de UCI instalada permaneceu em 
baixa em maio com 67%. A massa sala-
rial industrial apresentou uma queda de 
(-12,47%) no mês. Por � m, o COI recuou 
(-13,52%) frente a abril.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em maio de 2015, o desempenho 
da variável venda retraiu            (-7,43%), 
quando comparado com o mês ante-
rior. Certamente, um dos fatores que 
explicam o fraco indicador no mês é a 
sazonalidade da indústria sucroenergé-
tica diante da entressafra. Por sua vez, 
em outra base de comparação, os da-
dos revelam um crescimento de 1,52% 
na variável, quando computado o acu-
mulado do ano de 2015. Todavia, esse 
resultado do ano é apenas reflexo da 
base de comparação dos valores adicio-
nados no final da safra. o cenário para 
a indústria de transformação alagoana 
continuará pessimista no segundo se-
mestre, principalmente pela matriz de 
recessão em evidência e  aumento dos 
custos e incertezas do cenário macroe-
conômico.

Dos 15 setores pesquisados, 8 
apresentaram crescimento na variável 
em maio quando comparados com mês 
anterior. Dos setores com variação po-
sitiva, cinco  cresceram de forma eleva-
da, tendo em vista o aumento da for-
mação de estoques e a reduzida base 
de comparação do mês anterior e os 
outros três são resultados das deman-
das de manutenção do final da safra 
acucareira.  Esses aumentos não signi-
ficam  um direcionamento contrário a 
estagnação econômica  e continuidade 
da instabilidade política, pois a iniciati-
va privada local  continua insegura com 
os rumos da crise política e as medidas 
contraditórias adotadas pelo governo, 
significando baixa expectativa  de recu-
peração no curto prazo. Os segmentos 
que mais se destacaram em maio foram 
Têxtil com 9,82%, Produtos Alimentares 
e Bebidas com crescimento de 12,38% 
e Material de Transporte com 67,17%. 

Trajetória do setor industrial é de queda, mesmo com leve alta no 
acumulado do ano

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em maio de 2015, seguindo o 
comportamento usual para esse pe-
ríodo, a ocupação na indústria ala-
goana diminuiu em quase todas os 
setores e apresentou um recuo de 
(-10,74%) no mês em relação a abril.  
A queda atingiu (-5,75%) na com-
paração com maio do ano passado.

Por sua vez, os dados quando 
exclusos à indústria do açúcar, apresen-
tam o recuo de (-7,63%) contra abril. O 
que explica esse comportamento é a 
desaceleração da produção industrial 
frente ao cenário de crise e o resultado 
da perda da entressafra açucareira e do 
recuo de setores com magnitude no nú-
mero de empregos na indústria. Men-
cione-se que uma queda no número de 
ocupados na indústria alagoana tam-
bém foi registrada em abril (–25,12%), 
ou seja, três meses consecutivos de re-
tração a taxas cada vez mais negativas.

Ademais, em maio de 2015, o 
rendimento médio real dos ocupados, 
em comparação com o mês imediata-
mente anterior, declinou na maior par-
te dos setores. Em maio de 2015 o salá-
rio médio foi da ordem de R$ 1.923,05 
e em abril de 2015 foi estimado em R$ 
1.939,02.  É importante destacar que 
as expectativas para o terceiro trimes-
tre é de retração, exceto setor sucro-
energético, considerando os efeitos 
da desaceleração do crédito, do con-
sumo e do cenário de crise nacional. 

A análise da distribuição regio-
nal permite pontuar que o recuo do 
emprego em maio foi um fenômeno 
generalizado em termos setoriais, pois 
a maioria absoluta dos setores exer-
ceu in� uência signi� cativa no total, 
apresentando um cenário de reversa.

No mês, o emprego acumula baixa de (-10,74%) e no mesmo período 
em relação a maio de 2014, de (-5,75%)

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na atual matriz econômica, quan-
do o  governo corta gastos, os investimen-
tos públicos são reduzidos, conduzindo, 
assim, para que  os investimentos totais 
na indústria diminuam  e o crescimento 
seja inviabilizado, trazendo como con-
sequências imediatas a queda das horas 
trabalhadas na produção, o desemprego 
e a queda da arrecadação de tributos. 

Como tal, o desempenho decli-
nante da indústria alagoana em 2015, 
baseada no cenário posto de forte ajuste 
das contas do governo e em ambiente de 
expectativas negativas, agrava a condição 
da variável horas trabalhadas na produ-
ção, diferentemente dos demais momen-
tos de crise já vivenciados no Estado, seja 
da crise internacional de 2008, de 2011 e 
da crise sucronergética, iniciada em 2012. 

Cabe observar que o número 
de horas pagas na indústria não apre-
sentam bons resultados desde janeiro 
deste ano. Como tal, as horas trabalha-
das na produção da indústria alagoana 
apresentaram retração de (-36,06%) no 
mês de maio, contra abril, in� uenciadas 
pela paralisação do corte da matéria pri-
ma cana de açucar e das encomendas 
dos demais setores. Tal comportamento 
acompanha o recuo  no ano do indica-
dor de utilização da capacidade instalada.   

No mês, os resultados apresentam 
sinais semelhantes em relação à tendên-
cia da variável em  maio com a maioria 
dos setores em queda só 04 em expan-
são. Logo o aumento do número de ho-
ras trabalhadas ocorreu em setores de 
atividade industrial,  destoando o padrão 
observado em abril, na mesma compara-
ção, sendo mais evidente nos seguintes 
setores: Editorial Grá� ca (8,26%)  e Pro-
dutos Alimentares e Bebidas (17,81%).

Queda do número de horas pagas foi a mais intensa desde janeiro 
de 2009. Em relação ao mês anterior, a retração foi de (-36,07%) e 
frente a maio de 2014, de (-12,49%)

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De acordo com análise do Diee-
se,  em comparação com a variação do 
INPC-IBGE, a grande maioria dos rea-
justes conquistados ao longo de 2014 
contabilizou ganhos reais. “Do total dos 
reajustes examinados, 92% apresenta-
ram aumento real, enquanto 6% iguala-
ram-se ao índice in� acionário e 2% não 
alcançaram a recomposição salarial. O 
aumento real médio equivaleu a 1,39%”.

Nesse contexto de crise, a ex-
pectativa no ano é a queda do ritmo 
de negociação salarial para os setores 
industriais, especi� camente, em de-
corrência da maior in� ação, da queda 
da demanda, do nível de emprego e 
da abundância de mão-de-obra. A alta 
da in� ação acumulada em 5,32% em 
maio, acima do teto da meta in� acioná-
ria – afetou signi� cativamente a massa 
salarial e o rendimento médio real dos 
trabalhadores da indústria em 2015.

Na indústria local, a  trajetória do 
conjunto dos Indicadores Industriais de-
monstra um  quadro de tendência a es-
tagnação. Como tal, os dados da Pesquisa 
de Desempenho revelaram que a  massa 
salarial recuou (-12,47%) em maio, frente 
ao mês anterior. Assim, o resultado da 
variável adveio da crise econômica e da 
condição histórica do mês de maio, espe-
ci� camente, da alta base de comparação 
de abril, ou seja, do crescimento anterior 
das remunerações vinculadas as verbas 
rescisórias do setor sucroenergético.

Da mesma forma, os compo-
nentes do índice corroboram o cenário 
desfavorável, e ao analisarmos o movi-
mento de disseminação da atividade 
industrial, constata-se que quatro, dos 
quinze gêneros pesquisados, apre-
sentaram recuo nos salários em maio.

No mês, o valor da folha de pagamento dos trabalhadores da indústria recuou 
(-12,47%) frente a abril, acumulando alta de 10,8% no acumulado do ano em razão 
de rescisões trabalhistas

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os custos industriais apresen-
taram queda em maio, sinalizando 
pressões decrescentes em decorrên-
cia da entresafra sucroenergética e tam-
bém da queda da produção, segundo 
a Pesquisa de Indicadores Industriais.

Os resultados do COI em maio, 
sem os dados do setor sucroenergéti-
co, apresentaram um recuou da ordem 
de (-11,79%) frente ao mês de abril. Já os 
dados da indústria alagoana com a in-
� uência da indústria sucroenergética re-
gistraram uma retração de          (-13,52%) 
na variável Custos de Operações Indus-
triais, em comparação com mês anterior. 

Da mesma forma, os componen-
tes do índice  corroboram para o cenário 
desfavorável, especialmente, as compras, 
que caíram 3%. Todavia, a variável se 
destaca em alguns gêneros, entre eles: 
Vestuários e Calçados com expansão de 
(23,06%), Indústrias Diversas e Mobiliário 
com (35,28%) e Minerais Não-Metálicos 
com  expansão de (39,14%). Assim, o ín-
dice do nível de atividade do COI em 
relação ao usual recuou, mas apresenta 
forte desempenho em alguns setores. 

Diante do cenário de crise em emi-
nência, alguns fatores são destaque, entre 
eles: elevada carga tributária, taxa de câm-
bio valorizada e alta taxa de juros. Sabe-se 
que a elevada carga tributária é destaque 
na elevação do componente custo. Ou-
trossim, a desvalorização cambial aumenta 
a competição com importados. Assim, se-
guiram registrando recuo  de dois dígitos, 
principalmente as indústrias: Sucroener-
gético com    (-19,11%), Têxtil (-19,62%) e 
Material de Transporte com           (-26,44%). 
Cabe mencionar, a despeito da considerá-
vel incerteza inerente às previsões sobre 
a trajetória do consumo em 2015 e 2016.

Em maio, o COI retraiu (-13,52%) frente a abril

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da pesquisa de in-
dicadores de desempenho indicam 
que a utilização da capacidade insta-
lada da indústria de Alagoas, incluso 
o setor sucroenergético, atingiu 67% 
em maio, ante 67% no mês anterior e 
67% em maio do ano passado. A esta-
bilidade no uso da capacidade acon-
teceu de forma mais suave frente a 
uma redução das horas trabalhadas. 

Por sua vez, os dados revela-
ram que a retracão de 6% na utiliza-
ção da capacidade instalada, excluso 
o setor sucroenergético, foi mais in-
tensa em relação a abril. Dos segmen-
tos com maior recuo de utilização no 
mês frente ao mês anterior, destacam-
-se: Madeira e Indústria Mecânica.

Em termos explicativos, o recuo 
na produção industrial de alguns seto-
res no ano trouxe conseqüências para a 
variável na medida em que a sustenta-
ção do setor em 2015  está pautado em 
um ambiente de baixa con� ança para  
novos investimentos e na instabilidade 
politica e econômica por meio de me-
didas macroprudenciais pelo governo.

De forma geral,  a retração da 
UCI em maio é observada em, pratica-
mente, a metade dos 15 setores pes-
quisados. O recuo maior foi observado 
nos setores atrelados a dinâmica açu-
careira e aqueles em que sofreram os 
primeiros impactos da crise econômica. 

No cenário da indústria brasilei-
ra, de acordo com a pesquisa da CNI, 
a utilização da capacidade instalada 
(UCI) da indústria brasileira caiu 0,4 
ponto percentual entre abril e maio, 
para a 80,1%, feitos os ajustes sazonais.

Utilização da Capacidade Instalada recua em maio e sinaliza a 
formação de estoques

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 

Indicadores de Desempenho
Publicação mensal da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA

 
 

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas - FIEA
 

Presidente
José Carlos Lyra de Andrade

 
1º Vice-presidente (supervisão)

José da Silva Nogueira Filho

 
 Unidade Técnica – UNITEC/FIEA

 
Coordenador

Helvio Vilas Boas
 

Elaboração
Núcleo de Pesquisas do IEL/AL

Coordenadora
Eliana Sá  -  82 2121.3015

 
Informações Técnicas

Reynaldo Rubem Ferreira Júnior  -  82 2121.3085  l  2121.3079
Luciana Santa Rita  -  82 2121.3085  l  2121.3079

 
Diagramação

Gerência Executiva de Comunicação
Coordenação de Publicidade

Endereço: Av. Fernandes Lima, 385 - Farol
Ed. Casa da Indústria Napoleão Barbosa 

6º andar - CEP: 57.055-902


