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RESUMO EXECUTIVO

Os indicadores da indústria ala-
goana acenam um quadro de desa-
celeração da atividade industrial em 
junho, visto que o cenário de desaque-
cimento da economia em 2015 afeta a 
indústria de forma homogênea, asso-
ciada aos impactos de transferências 
dos setores com oferta de commodi-
ties. 

Deste modo, a redução dos in-
dicadores de vendas e emprego foi 
potencializada pela desaceleração da 
economia brasileira que começa se 
delinear a partir de 2014, reduzindo 
a competitividade em razão dos se-
guintes fatores: no caso de eficiência, 
o aumento dos rendimentos salariais 
associado à queda da produtividade 
da indústria, além da redução de van-
tagens absolutas de custos da produ-
ção Sucroenergética e do indicador 
de desempenho de vendas justificado 
pelo desdobramento da política que 
congelou os preços dos combustíveis.  

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 março, 
vem sofrendo no segundo trimestre 
os impactos do aumento da inflação, 
juros altos, baixo nível de confiança de 
empresários e consumidores.  

Nessa perspectiva, a indústria 
alagoana caminha na mesma direção 
do cenário nacional afetada 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 fiscal. De forma geral, a re-
cuperação da atividade industrial de-
pende de uma política de redução dos 
custos de produção e de estímulo à 
competitividade das empresas que no 
atual momento de conjuntura é desfa-
vorecido. 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 estimular uma re-
ação do setor industrial alagoano que 
é caracterizado por três condições 
estruturais: concentração do valor de 
transformação industrial, baixa densi-
dade tecnológica e reduzido nível de 
especialização da mão-de-obra.  Nessa 
mesma base de comparação, a despei-
to do histórico da série de retomada 
nesse período, é importante salientar 
que os números demonstraram crise 
em boa parte do setores. Em grande 
dimensão, o que motivou parte des-
sa retração diz respeito ao dinamismo 
da balança comercial à medida que 
as exportações no Estado recuaram 
(-20,04%) nos primeiros seis meses de 
2015, segundo o relatório mensal so-
bre a balança comercial do Estado, di-
vulgada pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Até junho deste ano, as vendas 
alagoanas para o mercado externo to-
talizaram US$ 305,6 milhões contra 
US$ 382,2 registrados no mesmo perí-
odo do ano passado. As empresas de 
Alagoas exportaram US$ 14,6 milhões 
em junho deste ano. Com o resultado, 
as vendas externas da indústria Su-
croenergética representaram mais de 
96,8% desse valor. 

Vendas Industriais 
O setor Sucroenergético com au-
mento de 30,04% em junho for-
nece a maior contribuição para o 
resultado global do faturamento 
e justi� ca o aumento só pela ele-
vação desse setor.    

Custo das Operações Indu-
triais                                                 
O nível do COI é maior do que no 
mês anterior, re� exo das atuais 
condições de estoque da indús-

tria.

Pessoal Empregado                 
Emprego industrial apresenta 
sinais de desaceleração no mês 
de junho, mesmo excluindo os 
dados do setor Sucroenergético.
Remunerações Pagas
Massa salarial é à menor a registrada 
no mês em 2015. Tal cenário é jus-
ti� cada pelo pagamento de verbas 
rescisórias dos desligamentos de 

meses anteriores.

Horas Trabalhadas
Indústria Mecânica e Sucroenergético 
são os grandes gêneros responsáveis 
pelo aumento da variável no mês 

 Utilização da
Capacidade Instalada
Utilização da capacidade insta-
lada apresenta uma queda brus-
ca de 67% para 58%. Destaca-
-se em junho a diminuição da 
produção acompanhada da uti-
lização da capacidade instalada.
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Fatos Relevantes
Junho/2015

O mês de junho em 2015 foi marcado 
pelo desempenho negativo em 02 das 
cinco variáveis pesquisadas
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No acumulado de janeiro a 
junho, excluso o setor Sucroener-
gético, as vendas industriais foram 
0,10% maiores que no mesmo perí-
odo de 2015 o que comprova o pífio 
desempenho da indústria alagoana.  
Os maiores destaques nas vendas 
este ano são as indústrias de Sucroe-
nergético, Papel, Papelão e Celulose, 
Indústrias Diversas e Mobiliárias e 
Minerais Não-Metálicas que registra-
ram crescimento de 14,14%, 26,89%, 
27,13% e 27,26%, respectivamente, 
nas vendas até junho. Todavia, os 
dados de junho, no gráfico abaixo, 
confirmam também que a trajetória 
da atividade industrial é menos in-
tensa do que à trajetória da indústria 
em 2014 e confirma no acumulado 
a perspectiva de 2015 terminar pior 
do que em 2014. Em boa medida, o 
desempenho do faturamento real 
estava respaldado em 2014 no au-
mento da demanda do mercado in-
terno por produtos e serviços, con-
siderando a expansão do consumo 
das famílias, os gastos do governo e 
os investimentos por parte das em-
presas, associados à expansão do 

crédito.  Considerado o destino das 
vendas das empresas, a demanda 
interna não tem dinamizado o ciclo 
das taxas na indústria em 2015, im-
pactando o emprego na indústria 
que reforça, no início do segundo 
semestre deste ano, a trajetória de 
recuo. 

Quando analisado o COI, livre 
da influência sazonal açucareira veri-
fica-se um aumento de (1,80%). En-
tre os componentes que levaram ao 
aumento da variável, segundo os da-
dos, destacam o custo de produção, 
o custo com energia, o custo com 
bens intermediários importados, o 
custo com capital de giro e o custo 
tributário, que registraram alta.  Ou-
tro ponto relevante a ser destacado 
no mês de junho refere-se a massa 
salarial que recuou (-19,14%). O in-
cremento da inflação é um dos prin-
cipais motivos para que a massa sa-
larial apresente retração em junho, 
mas os desligamentos também in-
fluenciaram na base e logo os efeitos 
da desaceleração também são verifi-
cados no emprego com uma ligeira 
queda de (-3,29%).

Em junho de 2015, as vendas 
da indústria alagoana expandiram-
-se, em termos reais, 18,44% sobre 
maio do mesmo ano, incluso o se-
tor Sucroenergético, mas recuaram 
(-4,21%) excluindo os dados do 
segmento. O custo das operações 
industriais expandiu (63,06%) em ju-
nho na comparação com maio.  Por 
sua vez, o emprego industrial mos-
trou uma queda de (-3,29%) quan-
do comparado a maio. A variável 
hora trabalhada registrou expansão 
de 10,11%, frente a maio. A massa 
salarial industrial apresentou uma 
retração de (-19,14%) no mês de ju-
nho em relação ao mês anterior. Na 
relação junho de 2015 a junho de 
2014, a variável aumentou (21,07%).  
De forma análoga, o acumulado dos 
seis meses do ano se caracterizou 
com uma alta de (11,87%). O aumen-
to das horas trabalhadas não refletiu 
na elevação do nível de utilização 
da capacidade instalada. A indústria 
alagoana passou de 67% para 58% 
o que representa uma redução de 9 
pontos percentuais (p.p.) em relação 
a maio. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os imprevistos efeitos recessi-
vos de choques das políticas macroe-
conômicas austeras têm repercutido 
negativamente na indústria alagoana 
que no mês de junho apresentou um 
recuo na variável venda industrial de        
(-4,21%), excluído o setor Sucroener-
gético. 

De um lado, as incertezas quan-
to ao futuro da indústria Alagoana es-
tão, em âmbito internacional, atreladas 
a capacidade dos setores Sucroenergé-
tico e Químico de se adequarem a um 
mercado com menor poder de deman-
da de commodities. 

Por outro lado, em nível domés-
tico, dependerá das implicações das 
políticas de estabilização macroeco-
nômica de curto prazo com as políticas 
industriais que favoreçam a competiti-
vidade com inclusão social e produtiva 
em prazo mais longo que passa a ser 
um grande foco de incertezas. 

Em outras palavras, não há como 
prever como as políticas restritivas de 
estabilização macroeconômicas, ne-
cessárias ao resgate da confiança dos 
mercados na economia, afetarão a in-
dústria alagoana que já é pouco diver-
sificada e sente de forma mais inciden-
te os efeitos nos seus dois principais 
setores.

Embora o mês tenha apresenta-
do nove setores com retração frente a 
maio, em termos setoriais, merece des-
taque o crescimento no acumulado os 
destaques positivos são para o desem-
penho de Papel, Papelão e Celulose 
com crescimento de 26,89%, Indústria 
Diversas e Mobiliário com 27,13% e Su-
croenergético com 14,14% e negativos 
para Produtos Alimentares com queda 
de (-7,38%). 

O crescimento da atividade industrial apresenta intensidade em junho em razão das 
transferências – indicador mais diretamente associado à produção do setor Sucroenergé-
tico - mas indicador excluso setor apresenta recuo de (-4,21%)

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No que se refere ao empre-
go industrial, a variável apresentou 
uma queda de (-3,29%) em junho e 
cresceu 3,58% no primeiro semes-
tre. Em parte, a queda do emprego 
industrial no mês está em sintonia 
com a tendência de retração da cri-
se da economia, sendo a elevação 
do ano o resultado dos efeitos da 
safra açucareira que foi finalizada 
em abril.

Em outra base de compara-
ção, segundo os dados do CAGED, 
em junho de 2015 foram elimi-
nados 1.646 empregos celetistas, 
equivalente à diminuição de 0,48% 
em relação ao estoque de assala-
riados com carteira assinada do 
mês anterior. Os setores de ativi-
dades que mais contribuíram para 
este resultado foram a e a Cons-
trução Civil (-758 postos), os Ser-
viços (-399 postos) e a Indústria da 
Transformação (-328 postos). “No 
ano, houve redução de 26.829 pos-
tos de trabalho celetistas (-7,29%). 
Este resultado foi desfavorável no 
período devido, principalmente, à 
presença de fatores sazonais rela-
cionados às atividades açucareiras”. 

Além disso, a irregularida-
de da retração do emprego é um 
ponto a se destacar nos setores 
que contrataram mão-de-obra para 
manutenção do setor Sucroenergé-
tico. Ressalta-se, ainda, a redução 
do emprego nos setores que refle-
tem, principalmente, a perda do di-
namismo do mercado interno vare-
jista. As maiores contribuições para 
o resultado global no mês foram 
fornecidas pelas indústrias: Sucro-
energético, Minerais Não-Metálicos 
e Construção Civil. 

Em junho, o emprego industrial segue como variável que apresenta 
uma sequência de leve queda

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O nível de emprego e as remu-
nerações pagas na indústria caíram em 
junho, mas os indicadores de horas tra-
balhadas registraram melhora apenas 
quando incluso o Setor Sucroenergé-
tico.  Como tal, em junho, o volume de 
horas trabalhadas na produção apresen-
tou elevação de (10,11%). No entanto, 
quando excluídos os dados do setor Su-
croenergético, a variável retrai (-3,25%) 
frente a maio.  A explicação para o deslo-
camento entre as bases é explicada pe-
los embarques tardios e transferências 
que o setor Sucroenergético realizou na 
entressafra. 

Nessa direção, a variável, consi-
derada um termômetro da produção 
que prever o aquecimento ou retração 
da economia, não apresenta sinais de 
reversão da trajetória de contração em 
2015 na indústria alagoana, consideran-
do os efeitos do ajuste � scal, da eleva-
ção da in� ação e dos juros que devem 
permanecer em patamar elevado por 
determinado período. Tais condições 
com certeza poderão manter os limites 
de � nanciamento e as perspectivas pou-
co favoráveis, reforçando os indicadores 
de con� ança que estão em níveis baixos.

Deve-se considerar que, devido 
aos gêneros sazonais, ocorreu um au-
mento da quantidade de horas nesse 
mês, na comparação com maio, in� uen-
ciadas pelas manutenção da indústria 
do açúcar. O comportamento da eleva-
ção ocorreu, em função, sobretudo, do 
incremento das atividades, nos setores 
de Material de Transporte e Indústria 
Mecânica. Não há previsão para conti-
nuidade do ritmo industrial, adicionan-
do, ainda, possíveis ajuste de custos de 
produção, investimentos na melhoria de 
processos e aumento de produtividade.

As horas trabalhadas na produção, livre da in� uência açucareira, 
apresentaram uma leve retração em junho

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Particularmente para a variá-
vel massa salarial, a pesquisa revelou 
uma queda de (-19,14%) no mês e alta 
de (11,87%) no acumulado do ano. 
Analisando a variável, sem a in� uência 
açucareira, veri� ca-se um aumento da 
ordem de (1,43%). Para os próximos 
meses como a indústria continua redu-
zindo os postos de trabalho, a previsão 
é re� exo na variável e intensi� cação da 
contração da massa salarial real e do 
rendimento médio real na mesma base 
de comparação. No mês, o rendimento 
médio alcançou R$ 1.598,45 concreti-
zando uma redução de (-16,37%) frente 
a maio de 2015.

De forma geral, parte da queda 
da massa salarial, em um contexto de 
instabilidade da atividade industrial e 
desaquecimento do mercado de traba-
lho, deve-se a dois motivos principais. 
Em primeiro lugar, o incremento da in-
� ação é um dos principais motivos para 
perda da renda real em decorrência da 
pressão de preços. Além da in� ação, pe-
sou neste indicador o fato de que os sa-
lários recebidos pelos trabalhadores em 
junho re� etiram o pagamento de horas 
trabalhadas em maio, mês em que hou-
ve redução da atividade industrial. 

O setor Sucroenergético regis-
trou a maior in� uência negativa (-15%), 
bem como a maior variação negativa 
(-28,95%). A maior in� uência positiva 
no mês � cou com as Indústrias Diversas 
e Mobiliário com (5,81%.) e a maior va-
riação negativa no acumulado do ano 
� cou com Química           (-8,42%). Na 
contramão das diversas categorias pro-
� ssionais, os salários médios na Indús-
tria de Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha mostraram acréscimo em vir-
tude do aumento no nível de emprego 
e do maior pagamento de horas extras.

Em junho, a massa salarial reduziu (-19,14%) ante maio, incluso o setor Sucroener-
gético

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os dados da indústria alagoana 
com a influência sazonal registraram 
uma alta de (63,03%) na variável COI, 
em comparação com mês anterior. De 
forma semelhante, os resultados do 
COI em junho, sem os dados do setor 
Sucroenergético, apresentaram uma 
alta da ordem de (1,8%) frente ao mês 
de maio.  Em boa parte, os setores que 
apresentaram diminuição na variável 
e apresentam condições de estoque 
maiores. Para a alta do setor Sucroe-
nergético justifica-se os aumentos dos 
custos de produção de transferências 
na entressafra.

Considerando os setores eco-
nômicos pesquisados, observa-se uma 
maior expansão do COI naqueles que 
foram influenciados pela fraca base 
de comparação no mês anterior, en-
tre eles Têxtil, Vestuários e Calçados, 
Material de Transporte e Produtos 
Alimentares e Bebidas. Além disso, 
destacam-se os setores que realizam 
a manutenção do setor Sucroenergé-
tico como a indústria Mecânica. 

Outro aspecto relevante, na 
análise do COI, refere-se ao paradoxo 
entre a queda na venda e o expressi-
vo desempenho da variável no setor 
Mecânica explicado pela falta de es-
cala do setor. Os dados confirmam, 
ainda, que sete, dos quinze gêneros 
pesquisados, apresentaram aumento 
nos custos.  

Entretanto, o aumento do per-
centual observado nesta base de 
comparação foi influenciado pela In-
dústria Química, reflexo dos aumento 
de custos de energia e da produção. 
Cabe frisar que o motivo de tal cres-
cimento está associado, ainda, a uma 
possível formação de estoque. 

O COI, livre da in� uência sazonal açucareira, apresenta avanço em 
junho, mas sinaliza um possível desaquecimento da produção para 
os próximos meses

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De forma semelhante a indústria 
nacional, a utilização da capacidade ins-
talada da indústria alagoana alcançou 
58% em junho de 2015 e recuou (9%) 
pontos percentuais (p.p.) em relação a 
maio, considerando a sazonalidade do 
setor Sucroenergético. O valor está pró-
ximo à indústria nacional que registrou 
65% de utilização da capacidade instala-
da em junho, sendo o menor percentu-
al desde janeiro de 2011. Entre os fatos 
que justi� cam o recuo, além da entres-
safra, estão a alta carga tributária, a que-
da na demanda interna e a elevação do 
custo da energia elétrica. 

Outro aspecto relevante é que 
o aumento das horas trabalhadas não 
veio acompanhado da utilização da ca-
pacidade instalada porque o aumento 
ocorreu devido as transferências na en-
tressafra açucareira. A condição, em par-
te, é derivada do fato de algumas usinas 
terminarem a moagem tardiamente, 
puxando indicador para cima.

 Independente da análise com 
ou sem o setor sucroalcooleiro, a UCI é 
menor em 2015, quando analisado a va-
riável no igual período do ano anterior. 
Dos sete segmentos com menor grau 
de utilização relativamente ao nacional, 
destaque para Minerais Não-Metálicos, 
Vestuários e Calçados, Editorial e Grá� -
ca, Madeira e Papel, Papelão e Celulose.

 As expectativas dos empresários 
alagoanos para os próximos meses es-
peram uma piora do quadro e a inten-
ção de investimentos alcança recorde 
negativo. Assim, o ano, excluso o setor 
Sucroenergético deve � nalizar com a 
maior retração da série, visto que, além 
da demanda, os empresários estão cada 
vez mais pessimistas em relação à com-
pra de matéria-prima e ao número de 
empregados.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

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

Capacitada Instalada
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