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RESUMO EXECUTIVO

Um fato que marca a indústria 
alagoana em 2015 é a utilização média 
da capacidade instalada na indústria 
em patamares mais baixos do que os 
da crise de 2009. A análise dos dados 
coletados em agosto indica que o qua-
dro da indústria continua se deterioran-
do, mesmo com a elevação da variável 
venda na indústria Sucroenergética.

De um lado, o pí� o desempenho 
das variáveis apresentadas em agosto 
mostraram sinais de queda dos indi-
cadores de produção e vendas, re� exo 
da alta de taxa de juros, � m das me-
didas de estímulo ao consumo, cená-
rio externo adverso, baixos índices de 
expectativas de empresários, política 
econômica que reduz o consumo e re-
tarda investimentos e ajuste � scal que 
aumentaram as di� culdades estruturais 
da indústria alagoana que já é desfa-
vorecida pela reduzida diversi� cação. 

Por outro, mesmo diante dos 
efeitos da recessão na maior parte dos 
setores, um fato que ameniza o cenário 
é a perspectiva mais favorável devido 
à previsão de início da safra açucareira 
em setembro. No entanto, segundo da-
dos do Sindaçúcar-AL, a produção total 
prevista para Alagoas, de acordo com 
as estimativas das usinas será de uma 
queda de (- 5%) frente à safra passada 
em razão dos efeitos da crise � nanceira 
e do clima nos meses de outubro a de-
zembro com a previsão de escassez de 
chuvas. Destaca-se que em decorrência 
da entressafra açucareira, normalmen-
te o mês de agosto tem um resultado 
muito parecido com o de julho. Como 
tal, o resultado positivo do mês se deve, 
sobretudo ao movimento de embar-

ques das transferências da safra anterior 
que aumentou 49,86% frente a julho. 

Ressalta-se no tocante ao comér-
cio exterior que, o estado de Alagoas, 
segundo os dados disponibilizados 
pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, registraram de 
janeiro a agosto de 2015, um valor ex-
portado de US$ 351,8 milhões, valor   
(-17,12%) menor do que as exporta-
ções de igual período do ano passado, 
sendo que em agosto de 2015 frente 
julho de 2015, a variável apresentou 
uma queda ainda maior de (-70,39%).

Considerando o recorte setorial, 
o cenário é duvidoso até o � m de ano 
à medida que 08 dos 15 setores apre-
sentaram desempenho médio pí� o no 
início do terceiro trimestre, incluindo 
bens de consumo duráveis, como Ma-
deira e Material de Transporte, mas 
também de setores de Têxtil cuja evo-
lução costuma ser menos cíclica em ra-
zão do aquecimento para o � m de ano. 

Todavia, deve-se mencionar que 
a indústria nos últimos quatro anos foi 
fortalecida pelos novos investimen-
tos por meio da instalação de novas 
unidades e ampliação de utilização 
de capacidade instalada de unidades 
já instaladas. Um fato positivo no mês 
foi a implantação de uma nova unida-
de industrial na indústria de carnes do 
Grupo Frigovale com investimentos de 
R$ 11 milhões, geração de 200 empre-
gos diretos e com faturamento anual 
previsto entre R$ 54 milhões e R$ 250 
milhões que será oriundo do abate de 
28 mil animais processados por mês.

Outro importante setor da in-
dústria alagoana con� gurado pelas 

Vendas Industriais 
As vendas industriais registraram 
expansão de 28,40% em agos-
to. Trata-se do maior aumento 
dos últimos três meses e aponta 
para movimento de transferên-
cias do Setor Sucroenergético.                                                          
Custo das Operações Indu-
triais    
O Indicador de Custos Indus-
triais cresceu 27,97% em agos-
to de 2015, em comparação 
com julho de 2015. Entre os 
componentes do custo de pro-
dução, o Setor Sucroenergéti-
co foi o setor com maior alta.
Pessoal Empregado 
Emprego na indústria caiu 
pelo 3º mês seguido. No 
mês, o recuo foi de 0,77% 
na comparação com julho.
Remunerações Pagas
In� ação alta, demissões e queda no 
salário provocou uma retração na 
variável massa salarial de (-1,20%) 

frente a julho de 2015.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas, na série des-
sazonalizada, recuaram (-1,44%) no 
confronto mensal e caíram (-8,17%) 

ante agosto do ano passado.          
Utilização da
Capacidade Instalada
Comparativamente ao mês an-
terior, a UCI permaneceu estável 
o que signi� ca que a indústria, 
nesse momento, opera 20% abai-
xo do nível mais alto da série.
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Fatos Relevantes
Agosto/2015 O aumento da variável venda industrial em agos-

to é decorrente de movimento de transferências 
do setor Sucroenergético à medida que a base 
de comparação do mês anterior foi negativa
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empresas químicas apresentou recuo 
de (-0,12%) frente a julho de 2015, 
seguindo a tendência da indústria 
química nacional que de acordo com 
os dados da Associação Brasileira da 
Indústria Química (Abiquim), as ven-
das e a demanda interna de produtos 
químicos de uso industrial apresen-
taram quedas em termos de volume 
de janeiro a agosto deste ano frente a 
igual período do ano anterior. Assim, 
as vendas internas caíram (-4,56%), 
enquanto a demanda nacional por 
produtos químicos, medida pelo 
consumo aparente nacional (CAN), 
teve retração de (-5,2%) nos primei-
ros oito meses do ano. Concomitan-
temente a demanda, houve queda 
de (-16,9%) do volume importado.

Diferente da tendência con-
tracionista da indústria, exerceram, 
in� uências positivas signi� cativas, no 
indicador Vendas, os gêneros de Pro-
dutos Alimentares e Bebidas (8,07%) 
e Vestuário e Calçados (14,56%), re-

� exo do aumento da produção para 
atender aos pedidos do � nal de ano, 
além das Indústrias Diversas e Mobi-
liário com (21,30%), que ampliou a 
utilização da capacidade instalada. No 
contraponto, Construção Civil é um 
dos setores mais atingido pela crise 
no Estado e apresenta redução das 
vendas no mercado interno, encolhi-
mento da demanda e alta ociosidade 
que levaram ao recuo de (-14,42%) no 
mês. Já para os segmentos de Material 
de Transporte, o recuo de (-23,06%) 
e o recuo de (-27,62%) para Indústria 
Mecânica são resultados da alta base 
de comparação dos meses anteriores 
quando ocorreu o fornecimento de 
carrocerias e manutenção de equipa-
mentos para a indústria sucroenergética.

Acrescenta-se a fase negra 
do emprego industrial que continua 
se agravando em agosto o recuo de 
(-0,77%) frente a julho, contrapondo 
os dados do CAGED, pois em agosto 
de 2015 foram criados 2.505 empre-

gos celetistas, o que representa uma 
expansão de 0,74% em relação ao 
estoque de assalariados com carteira 
assinada do mês anterior. O setor de 
atividade que contribuiu para este re-
sultado foi a Indústria de Transforma-
ção (+1956 postos), cujos saldos mais 
que superaram a perda de empregos 
no setor da Construção Civil (-396 
postos) e no Comércio (-27 postos). 

Em agosto de 2015 as vendas 
cresceram, em termos reais, (8,40%) 
sobre julho. O custo das operações 
industriais cresceu (27,97%) em agos-
to na comparação com julho. Por sua 
vez, o emprego industrial mostrou 
uma queda de (-0,77%) quando ana-
lisado a julho.  A variável hora traba-
lhada registrou recuo de (-1,44%), 
frente a julho. A indústria alagoana 
apresentou a mesma utilização da ca-
pacidade instalada em relação a julho. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-1,20%) no mês de 
agosto em relação ao mês anterior.  

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A análise da trajetória da produção 
industrial em agosto reflete uma grande vola-
tilidade. Após a sequência de resultados negati-
vos, a variável venda apresenta resultado positi-
vo de 8,4% frente ao mês anterior, mas com leve 
recuo de (-0,07%) quando excluído os dados do 
setor Sucroenergético. 

De forma geral, os dados da produção 
industrial de Alagoas evidenciam dois fatores 
da crise econômica, ela já pode ser considera-
da generalizada, ou seja, afeta a maioria dos 
setores, e mostra-se mais intensa nos setores 
de bens semiduráveis e duráveis. Na contra-
mão, o setor Sucroenergético apresenta alta 
de 49,86%, mesmo na entressafra, resultado de 
movimentações e transferências contabilizadas 
no embarque internacional. No mês, o setor so-
fre influência pela alta do câmbio e pela depre-
ciação da Bolsa no período entre julho e agosto.

No índice acumulado dos oito meses 
de 2015 observou-se um avanço de (4,33%) a 
igual período do ano anterior. Tal taxa se condu-
ziu mesmo que tenha ocorrido uma trajetória 
descendente iniciada em março e assinalou o 
resultado negativo para o indicador geral até 
os últimos embarques da indústria açucareira 
alterarem o dado acumulado. Por sua vez, anali-
sando o gráfico ao lado, verifica-se que a venda 
apresenta, em meses anteriores a agosto, varia-
ções positivas bem modestas. Ressalta-se que 
o recuo do primeiro trimestre foi interrompido 
em maio. 

Ademais, a alta da produção no ano da 
indústria química (8,81%) também foi determi-
nante para a alta do indicador geral da indústria 
no confronto com igual mês do ano anterior, 
mesmo considerando que a indústria química 
e as suas principais cadeias demandantes de 
produtos químicos não têm tido resultado posi-
tivo, destacando-se a indústria automobilística, 
construção civil, gerando encolhimento da de-
manda e ociosidade, que se reverte na elevação 
dos custos de produção.

A indústria da transformação apresentou certa melhora em agosto, 
mas resultado sem in� uência açucareira apresenta recuo de (-0,07%)

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável emprego industrial 
tem apresentado intensidade no de-
clínio, principalmente ao se analisar a 
queda relativa a agosto deste ano de 
(-0,77%), menor ao apresentado há 
um ano (-6,15%) em agosto de 2014. 

Nessa direção, os principais desta-
ques negativos, foram os setores de Cons-
trução Civil (-1,87) e Produtos Plásticos e 
Borracha com (-1,20%) de retração frente 
a julho. O recuo do indicador levou a redu-
ção dos rendimentos dos trabalhadores, 
visto que o rendimento real, em trajetória 
descendente, atingiu R$ 1.647,01, incluso 
setor Sucroenergético e R$ 1.954,04, excluso 
setor Sucroenergético. Por outro lado, os se-
tores que contrataram, na comparação com 
julho de 2015, foram Vestuários e Calçados 
com 2,47% e Indústria Mecânica com 4,22%.  

De forma contrária aos resultados ob-
tidos pelos indicadores do IEL/AL, os dados 
coletados pelo MTE-CAGED apresentam em 
agosto um crescimento do emprego indus-
trial em 0,74% frente a julho, com a criação 
de 2.500 empregos celetistas, o que repre-
senta uma expansão de 0,01% em relação 
ao estoque de assalariados com carteira assi-
nada do mês anterior.  Tal condição de cresci-
mento permitiu que Alagoas fosse conside-
rado o segundo Estado do país com maior 
saldo de contratações no mês de agosto. 

Na série ajustada, o resultado men-
sal é negativo e provavelmente está asso-
ciado a uma menor atratividade do mer-
cado. Ressalta-se que o padrão negativo 
para o emprego industrial se acentuou no 
segundo trimestre resultado da alta da in-
flação, que deteriorou o poder de compra 
da população, da queda da confiança dos 
empresários e consumidores limitando os 
investimentos combinados com as me-
didas de ajuste da economia, com alta da 
taxa de juros e de vários custos industriais.

Considerando os resultados de janeiro a agosto de 2015, o empre-
go industrial caiu (-6,15%) em relação ao mesmo período de 2014

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em geral, o número de horas tra-
balhadas na produção é considerado um 
indicador antecedente do emprego à 
medida que as � rmas costumam diminui-
-las ou aumentá-las antes do deslanche 
do processo de demissões ou contrata-
ções. Como tal, a queda de (-1,44%) em 
agosto frente a julho e (-8,17%) em rela-
ção ao mesmo mês do ano anterior aden-
sa o movimento de ajuste do emprego 
industrial com signi� cativa sequência. 

Descontados os efeitos da atividade 
açucareira, a queda é maior, visto que as ho-
ras trabalhadas recuaram (-2,80%) no mês. 
Na comparação com o mesmo mês, houve 
recuo de (-12,78%), excluso a indústria do 
açúcar, de forma que o resultado no ano al-
cançou queda de            (-2,66%) no acumulado.

Na mesma linha desse movimen-
to, a utilização da capacidade instalada da 
indústria alagoana apresentou estabili-
dade na passagem mensal frente ao mês 
anterior. Como tal, a manutenção do nível 
de atividade foi acompanhado de uma 
queda das horas trabalhadas em agosto 
de 2015, conforme mostrado no grá� co. 

Soma-se a isso, o fato de que o com-
portamento do emprego industrial em 
agosto já traz consequências diretas sobre 
as horas trabalhadas, entre as quais, o fato 
de apenas seis setores apresentaram no 
mês alta na variável. Como resultado dos 
efeitos do desaquecimento do mercado de 
trabalho, agrega-se, assim, a perda da con-
� ança dos empresários em uma recupera-
ção da atividade fabril nos próximos meses.

Entre as maiores quedas no acumu-
lado do ano, os setores de Minerais Não-Me-
tálicos com (-5,24%), Editorial Grá� ca com             
(-4,81%) e Produtos de Matérias Plásticas 
e Borrachas com (-6,18%) por registrarem 
quedas signi� cativas no período, contribu-
íram para o ruim desempenho da variável. 

As horas trabalhadas na produção caíram (-1,44%) em agosto. O in-
dicador é (-8,17%) menor do que o observado em agosto de 2014

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No ano de 2015 o indicador da mas-
sa salarial é influenciado pela queda do em-
prego e do IPCA de 12 meses que caminhou 
de 6,59%, em outubro de 2014 para 8,89%, 
em junho de 2015. Adiciona-se, ainda, a 
explicação da queda da variável ao menor 
poder de negociação das centrais patro-
nais em razão de propostas de cortes de 
ganhos e benefícios, redução de reposições 
nas data-base, bem como a flexibilização de 
salários, direitos e condições no mercado de 
trabalho que se amparam na possibilidade 
de terceirização.

Em convergência com o recuo 
do faturamento, a massa salarial recuou           
(-1,20%) em relação a julho. Essa foi a terceira 
queda consecutiva na série que desconta os 
efeitos da inflação. Um fato menos agravan-
te a composição da variável, seria que prati-
camente ainda não se reverteu os resultados 
positivos na comparação do acumulado 
com o mesmo mês do ano passado, ele-
vando 9,16% no confronto com o acumu-
lado do ano anterior.  Todavia, o resultado 
de agosto de 2015 frente a agosto de 2014 
ficou negativo em (-2,24%). 

No mês, a redução da massa salarial 
ocorreu principalmente nos setores de Pro-
dutos Alimentares e Bebidas (-4,12%) e Têx-
til        (-8,88%) em decorrência da redução 
de pessoal e de horas extras não realizadas. 
Os destaques de alta podem ser observa-
dos nos setores de Vestuários e Calçados 
(+1,34%) e Indústria Mecânica (+8,78%). De 
forma geral, esses segmentos foram afeta-
dos pela ocorrência de horas extras e adicio-
nais pagos. 

Historicamente em razão de fatores 
sazonais há uma recuperação do emprego e 
da massa salarial no segundo semestre, em 
decorrência de horas extras e contratações 
temporárias mas, neste a expectativa de 
queda de 3% para o PIB deve arrefecer esse 
movimento. Logo, o comportamento será 
diferente daquele verificado no mesmo pe-
ríodo dos anos imediatamente anteriores. 

A massa salarial real caiu (-1,20%) em agosto ante julho, na série livre de influências sazonais

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O efeito da elevação dos cus-
tos industriais no indicador da indústria 
apresenta in� uência direta do reajuste na 
energia elétrica e da valorização do dó-
lar que impacta em insumos importados 
mais caros.  Ademais, o aumento do índi-
ce vem sendo considerado acima da alta 
dos preços dos produtos industriais, o que 
conduz a queda no lucro das empresas.

Dos 15 setores pesquisados, qua-
tro apresentaram custos abaixo da média 
da indústria e três ultrapassaram a média 
da variável. Entre os setores com elevado 
crescimento que pode signi� car uma for-
mação de estoque até o � nal do ano, des-
tacam-se os seguintes: Sucroenergético 
(14,89%), Vestuários e Calcados (20,31%), 
Química (31,84%) e Material de Transpor-
te (210,64%). Por outro lado, os setores 
com recuo foram os seguintes: Madeira 
(5,58%), Têxtil (14,41%), Produtos de Ma-
térias Plásticas e Borracha com (7,80%) 
e Indústria Mecânica com (28,63%)

Os resultados do COI em agos-
to apresentaram uma alta da ordem de 
(27,97%) frente ao mês de julho e (29,88%) 
excluso o setor Sucroenergético. Tal con-
texto sinaliza que a variável apresenta 
fortes oscilações em praticamente todos 
os setores industriais. Apesar da base de 
comparação ser bastante tênue em decor-
rência dos efeitos sazonais da safra, o grá-
� co ao lado apresenta a variável em meio 
a uma série de oscilações. Nessa direção, 
essa condição de altas e baixas ocorre de 
maneira disseminada entre os setores in-
dustriais, independente do porte, princi-
palmente devido à alta de custos dos im-
postos, de capital de giro e de produção. 

Mesmo com o aumento das demis-
sões, o custo com pessoal continua em alta, 
bem como o custo com bens intermediá-
rios nacionais devido ao seu efeito gradual 
e, logo, a escalada de preços para produ-
zir deverá continuar durante todo o ano.

Aumento da variável é advinda da alta dos custos de produ-
ção da variável no setor Sucroenergético e em vários segmentos

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A indústria alagoana ope-
rou, em média, com 55% de sua 
utilização da capacidade insta-
lada no mês de agosto. Assim, o 
indicador, incluso o setor Sucro-
energético se estabilizou quando 
comparado com o mês de julho. 

Seguindo de forma semelhan-
te ao comportamento do emprego e 
horas trabalhadas, o nível de utiliza-
ção da capacidade instalada (UCI) 
recuou, alcançando 48% em agosto, 
excluso a atividade Sucroenergé-
tica. Com isso, a variável comple-
tou quatro meses consecutivos de 
perda de dinamismo evidenciando 
um quadro de crise da atividade 
industrial. Mas é importante res-
saltar o movimento de previsão de 
um maior desempenho no segundo 
semestre na indústria açucareira.

No que se refere à utiliza-
ção da capacidade instalada de 
produção é possível verificar que 
a indústria alagoana retornou aos 
patamares do período da crise de 
2008. Em agosto, dois segmentos 
afirmaram que operam utilizando 
mais de 80% de sua capacidade de 
produção, número inferior ao mes-
mo período de 2014 com (58%). Tal 
resultado reflete, principalmente, 
efeitos da instabilidade da indústria.

Por sua vez, no mês, a in-
dústria de transformação nacional 
operou, em média, com 77,9% da 
capacidade instalada em agos-
to (série dessazonalizada). Esse 
indicador recuou 1,2 ponto per-
centual (p.p.) quando compara-
do com o nível do mês anterior. 

A Utilização da Capacidade Instalada em agosto apresentou 
estabilidade

Capacitada Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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