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RESUMO EXECUTIVO

     A análise dos dados dos indicadores 
industriais em junho de 2015 apresenta 
um cenário não tão pessimista ao 
panorama registrado no final do ano 
passado. Nessa direção, o desempenho 
do semestre pode ser considerado  
resultado do arrefecimento da crise na 
indústria, principalmente pela suavização 
do patamar de queda dos indicadores 
diretamente ligados à produção física. 
     A despeito dos sinais de moderação, é 
percebido, principalmente, nas indústrias 
de Produtos Alimentares e Química que 
encontraram uma alternativa para crise 
por meio das vendas para o comércio 
exterior, considerando um patamar de 
câmbio mais competitivo no ano de 2016.
     Por sua vez, o cenário para setores, 
diretamente ligados a dinâmica do 
varejo, como Madeira e Têxtil, não 
apresentam sinais do fim do ciclo 
recessivo que depende da evolução 
interna do emprego e da renda das 
famílias, bem como da oferta de crédito 
e redução do medo das famílias do 
desemprego e da inflação, variáveis que 
não apresentam sinais de abrandamento 
da queda de seus indicadores.
     Assim, a análise de junho frente ao 
mês anterior apresenta relativa queda 
observada no setor de Têxtil (-0,60%).  De 
um lado, os segmentos que apresentaram 
maiores taxas negativas foram: Madeira 
(-5,62%), Sucroenergético (-24,49%), 
Editorial e gráfica (-26,40%) e Minerais 
Não-Metálicos (-32,80%). Por outro lado, 
os setores que apresentaram as maiores 
altas de vendas foram Indústrias Diversas 
e Mobiliário (15,43%), Química (17,82%), 
Indústria Mecânica (19,51%), Construção 
Civil (23,44%) e Vestuário e Calçados 
(192,24%).  Frente a junho de 2015 e 

acumulado do ano, o resultado é menos 
favorável, com quase todas as variáveis 
apresentando resultados negativos.
     De forma geral, apesar do 
desempenho ruim e da fragilidade da 
indústria alagoana no ano de 2016, a 
crise apresenta sinais de redução de sua 
força e em alguns segmentos, inclusive, 
apresenta recuperação. Assim, mesmo 
longe de reversão de suas perdas em 
três semestres, o setor da indústria, 
mesmo com um movimento geral de 
certa moderação nesses primeiros seis 
meses do ano em relação ao final de 
2015, em seus segmentos, percebe-se 
um leque de tendências que não estão 
muito bem delineadas, visto que o 
freio da crise no primeiro semestre de 
2016 apresenta trajetórias diferentes 
nos setores, considerando, ainda, o 
efeito da entressafra açucareira que 
marca as indústrias que realizam a 
sua manutenção. Logo, a crise ainda 
prevalece na maioria dos setores, 
mas as retrações se tornaram menos 
intensas do que no segundo semestre 
de 2015. Em adição, a indústria no mês 
se ajusta a uma possível retomada de 
confiança quando comparada a queda 
inferior de algumas variáveis ao que 
vinha acontecendo em 2015, e sinaliza, 
em alguns casos, a possibilidade de 
recuperação da utilização da capacidade 
instalada das indústrias instaladas e 
da atração de novos investimentos no 
segundo semestre de 2016 no segmento 
de cerâmica, cadeia produtiva, 
fortalecida com a chegada das empresas 
Portobello e a vinda da Esmalglas.  No 
primeiro semestre de 2016 as fábricas 
dos grupos Cimento Zumbi, Alaplásticos, 
Lemix e Atacadista de Paletes de 

Vendas Industriais 
A venda industrial em Alagoas 
aumentou (1,78%) em junho de 
2016, resultado da elevação da 
produção em oito dos quinze 
setores, em especial das vendas 
na indústria química. 
Custo das Operações 
Industriais    
O custo das operações 
industriais avançou (11,74%) 
frente a maio, resultado do fim 
do ciclo de manutenção de 
estoques e aumento dos custos 
de produção.
Pessoal Empregado
Em junho, oito dos quinze 
gêneros registraram 
desempenhos negativos no 
mês, sendo os maiores recuos 
observados nos setores: 
Sucroenergético e Produtos e 
Alimentares e Bebidas.  
Remunerações Pagas
A massa salarial no mês é 
inferior à registrada ao mês 
anterior, reflexo da queda 
da variável emprego nos 
setores, em especial no setor 
Sucroenergético. Todavia em 
decorrência do forte aumento na 
indústria química, a variável se 
destaca positivamente quando 
excluso indústria do açúcar.
Horas Trabalhadas
Volume de horas trabalhadas 
acompanha a dinâmica da 
variável venda influenciada pela 
alta da indústria química que 
minimizou a intensidade da 
retração no mês. 
Utilização da
Capacidade Instalada
A UCI demonstra sinais de   
geral, as empresas operam 
com níveis de utilização da 
capacidade abaixo de 70%.
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Fatos Relevantes
Junho/2016 Na análise dos indicadores em junho, apesar de não se 

perceber a reversão da crise, os dados mais diretamente 
ligados à produção apresentam alta, como a expansão 
de 1,78% na venda industrial e de 11,74% nos custos 
de operações. Os demais indicadores, no entanto, 
avançam sem evidências do fim do ciclo recessivo.
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Madeira iniciaram a operação em 
suas unidades. Na análise setorial, 
considerando a entressafra, a indústria 
Sucroenergética recuou (-24,49%) 
frente a maio, consequência do 
enceramento do ciclo de transferências 
da safra 2015/2016 que foi prejudicada 
por fatores climáticos e pela crise 
financeira provocada pela escassez de 
recursos e de acesso ao crédito. Por sua 
vez, segundo dados do Sindaaçucar-
AL, a nova safra da cana terá início em 
agosto e há expectativa de crescimento 
de 13,4% em comparação ao ciclo 
15/16, quando foram beneficiadas 
no Estado 16,3 milhões de toneladas 
de cana. Entre os fatores destaca-
se a possibilidade de um inverno e 
verão chuvosos do ponto de vista 
climático e no aspecto o econômico há 
uma situação de melhora de preços, 
além de um estágio conclusivo da 
operação de crédito para restabelecer 
o fluxo de caixa das usinas no Estado.
     Por sua vez, a indústria química 
apresentou alta de (17,82%) frente a 
maio e cresceu (4,49%) nos últimos 
doze meses, assemelhando ao cenário 
nacional em que a “demanda interna 
por produtos químicos começa a dar 
sinais de ter parado de recuar em junho.” 
No acumulado do primeiro semestre 
de 2016, o consumo aparente nacional 

(CAN) teve ligeira elevação de 0,2% em 
volume sobre igual período do ano 
anterior, depois de ter exibido redução 
de 1,0% de janeiro a maio, sobre iguais 
meses do ano passado, segundo dados 
da Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim). Ademais, a maior 
empresa da indústria química em 
Alagoas, segundo dados da empresa, 
apresentou EBITDA acima de R$ 3 
bilhões no período, alta de 15% sobre 
o mesmo trimestre do ano passado 
e em linha com trimestre anterior. 
Tal desempenho foi originado pelo 
maior volume de vendas em todos 
os mercados, os melhores spreads, 
além da depreciação média de 14% 
do real no período.  No segundo 
trimestre, a receita líquida consolidada 
da empresa teve crescimento de 
3% e chegou a R$ 11,8 bilhões.
     De fato, ao se tomar os efeitos 
no mercado de trabalho, a variável 
emprego industrial apresentou queda 
de (-7,25%).  Segundo dados de 
outra base de comparação, CAGED, 
em junho de 2016 foram eliminados 
904 empregos celetistas, equivalente 
à diminuição de 0,26% em relação 
ao estoque de assalariados com 
carteira assinada do mês anterior. 
“Os setores de atividade econômica 
que mais contribuíram para este 

resultado foram a Construção Civil 
(-746 postos) e o Comércio (-291 
postos), cujos saldos negativos 
superaram o desempenho positivo 
do setor Serviços (+145 postos).
Na série ajustada, que incorpora as 
informações declaradas fora do prazo, 
no primeiro semestre do corrente 
ano, houve redução de 32.496 postos 
de trabalho celetistas (-8,72%). Este 
resultado foi desfavorável no período 
devido, principalmente, à presença 
de fatores sazonais relacionados 
às atividades sucroalcooleiras”. 
     Em junho de 2016, as vendas reais 
da indústria avançaram, em termos 
reais (1,78%), sobre maio. O custo 
das operações industriais avançou 
(11,74%) na mesma base comparação. 
Por sua vez, o emprego industrial 
mostrou queda de (-7,25%).  A variável 
hora trabalhada registrou queda de 
(-1,66%) frente a maio. O nível de 
utilização da capacidade instalada 
ficou estável. A indústria alagoana 
permaneceu em 56%, excluso o setor 
Sucroenergético.    
     A massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-1,85%) no mês de 
junho em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Após quatro meses de retração, a venda 
industrial voltou a crescer no último mês 
do primeiro semestre, alcançando alta de 
(1,78%) em junho frente a maio, na série 
descontada as influências da indústria 
açucareira. Quando comparado o mês 
de junho de 2016 em relação a junho de 
2015, o faturamento recuou (-16,44%), 
sendo considerada uma das taxas 
menos declinante do ano. Por sua vez, na 
comparação com o acumulado do ano, 
a queda foi, ainda, intensa à medida que 
caiu (-35,01%) nos primeiros seis meses.

Diante desse cenário, a alta no mês foi 
a maior taxa positiva do ano e as previsões 
para indústria alagoana no segundo 
semestre são mais promissoras, tendo em 
vista a diminuição no ritmo de retração na 
atividade econômica de setores vinculados 
à dinâmica do varejo e serviços, sem 
significar por completo o arrefecimento 
da trajetória de queda da produção, mas 
a perspectiva dos efeitos nos demais 
setores do início da safra da indústria 
Sucroenergética e o avanço das vendas no 
mercado externo pela indústria química.

No recorte setorial, cinco dos quinze        
setores apresentaram queda no mês ante 
a maio, sendo os principais destaques     
negativos: Sucroenergético com (-24,49%), 
Editorial e Gráfica com (-26,40%)   e 
Minerais Não-Metálicos com (-32,80%). 
No contraponto, oito dos quinze setores 
pesquisados apresentaram taxas positivas 
e justificam o avanço pela continuidade 
dos meses com queda na produção de 
forma mais suave, sendo os destaques: 
Indústrias Diversas e Mobiliário com 
(15,43%), Química com (17,82%), Indústria 
Mecânica com (19,51%), Construção Civil 
com (23,44%) e Vestuários e Calçados com 
(192,24%).  Nesses setores, o abrandamento 
do pessimismo com vistas ao fim da crise 
política e a possibilidade de um ajuste mais 
robusto soma-se ao ajuste de estoques 
e a possível retomada da confiança.

A venda industrial aumentou 1,78% em junho em relação a maio. A 
alta ocorre após quatro meses de recuo. 

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Na análise de junho ante a maio 
do indicador emprego industrial, 
verifica-se forte queda de (7,25%) 
no mês.  Com sete meses em queda, 
a variável não fornece, ainda, uma 
percepção mais otimista para um 
cenário que possa alternar entre 
meses de alta e recuo. Apenas 3 (três) 
setores apresentam alta no mês.

Considerando o aumento do 
indicador nos anos anteriores à crise, 
a chegada ao fundo do poço parece 
uma possibilidade ainda remota, 
considerando que a queda do 
número de empregos na indústria não 
apresenta uma reversão, nem mesmo 
alcance o patamar de junho de 2014 que 
no período de entressafra apresentava 
o patamar de 31.000 (trinta e um mil) 
empregos e frente a junho de 2016 
a variável conta com um patamar de 
21.000 (vinte e um mil) empregos.

Segundo dados da PNAD, o estado 
de Alagoas se destacou com a quarta 
maior taxa de desemprego do País 
no primeiro semestre em relação ao 
mesmo período de 2015. Em termos 
de valor, o índice ficou em 13,9%, 
abaixo apenas dos estados de Amapá, 
Bahia e Pernambuco. A partir da 
análise dos dados, o percentual da 
taxa de desocupação apresentou alta 
de 1,1% em relação aos três trimestres 
anteriores e avanço de 2,2% em relação 
ao mesmo trimestre do ano passado. 

Segundo dados de outra base 
de comparação, CAGED, em junho 
de 2016 foram eliminados 904 
empregos celetistas, equivalente 
à diminuição de 0,26% em relação 
ao estoque de assalariados com 
carteira assinada do mês anterior. 

O emprego industrial continua no mês a trajetória de retra-
ção e teve queda de (-7,25%) em junho frente a maio, na sé-
rie com a inclusão dos dados do setor Sucroenergético.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O total de Horas Trabalhadas 
na Produção no mês de junho foi 
(-1,66%) inferior ao mês de maio. A 
variável acompanhou a trajetória 
de queda de salários e emprego, 
se analisarmos a composição em 
outra base comparação. Como tal, 
é a única variável que apresentou 
todas as bases de comparação 
negativa na indústria alagoana. 

A queda em junho fez a variável 
apresentar intensidade ao nível pré-
crise. Quando a análise é realizada em 
uma base maior, o recuo de (-5,67%) 
frente a igual período do ano anterior 
se justifica em virtude do baixo 
desempenho da série, em decorrência 
da oscilação da produção e  menor 
utilização da capacidade instalada 
no primeiro semestre de 2016.

Vale registrar que essa vantagem 
negativa é relevante, principalmente 
ao comparar com os dados apontados 
pela CNI, especificamente, porque 
o indicador dessazonalizado de 
horas trabalhadas não só diminuiu 
nos seis primeiros meses do ano, 
como também perdeu ritmo na 
comparação com o mês anterior. 

Em termos setoriais, a queda do 
número de horas trabalhadas ocorreu 
em seis setores de atividade, repetindo 
o padrão observado em abril, visto 
que maio oscilou positivamente, 
na mesma comparação. Em junho, 
as maiores influências negativas 
vieram dos seguintes setores: 
Produtos Alimentares e Bebidas 
(-4,28%), Indústria Diversas e 
Mobiliária (-5,39%) e Material de 
Transporte (-14,80%). Esse indicador 
registrou um movimento dividido 
setorialmente: quatro setores 
registraram incremento de horas 
trabalhadas, enquanto outros 
dois apresentaram estabilidade.

As horas trabalhadas na produção recuaram (-1,66%) em relação a 
junho, após alta em maio e queda intensa em abril. Na comparação 
com junho de 2015, a variável recou (-1,77%) .

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



6
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 7- nº 56 Junho de  2016

 

Além da elevação da taxa de 
desocupação, a variável massa 
salarial em junho apresentou 
retração de (-1,85%) frente a maio. No 
comparativo de junho de 2016 em 
relação a junho de 2015, a variação 
foi positiva e alcançou (4,02%).

Em outra base de comparação, 
o indicador apresenta o terceiro 
resultado negativo consecutivo e 
acumula retração anual de (-19,96%).  

O rendimento médio real da 
indústria alagoana, por sua vez, alcançou 
o valor de R$ 1.724,09 em junho de 
2016 frente ao valor de R$ 1.798,31 em 
junho de 2015, significando um recuo 
de (-4,13%), no mesmo confronto, após 
recuo de (-3%) em maio frente a abril. 

No que tange ao recorte setorial, 
seis dos quinze gêneros pesquisados 
alcançaram resultados negativos 
no mês.  Desse modo, a análise 
desagregada dos dados da variável 
industrial segue indicando pequenas 
diferenças entre os vários segmentos 
e a variação de queda se apresenta 
menos acentuada que o mês anterior.  

Uma possível explicação para este 
descompasso, embora esse recuo 
tenha perfil generalizado, pois atingiu 
grande parte dos quinze segmentos 
pesquisados, com destaque para 
Sucroenergético (-11,40%) e Material 
de Transporte (-10,52%), o indicador 
excluso o setor sucroenergético 
apresenta expansão de 8,53% no mês de 
junho. Nessa direção, os salários, nessa 
base de comparação aumentaram, 
principalmente, em razão da retomada 
da produção e pagamento de 
participação nos resultados na indústria 
Química com crescimento de (19,44%). 

A comparação com o mês anterior apresenta queda menos intensa 
que em maio com (-1,85%) e recuo de (-19,96%) no acumulado do 
semestre.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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 Os custos de operações industriais da 
indústria alagoana apresentaram crescimento 
de (11,74%) na passagem de maio para junho. 
Esse foi o primeiro mês de expansão após 
queda consecutiva por três meses, resultado 
da entrada do setor Sucroenergético na 
entressafra.  De forma geral, a desaceleração na 
queda dos custos na variável, excluso o setor 
Sucroenergético, em boa medida é decorrente 
da maior intensidade de crescimento do custo 
com bens intermediários.

No mês, a variável avançou na indústria 
química (16,89%) em decorrência do 
arrefecimento que aumentou os custos de 
produção para atender um maior volume 
de vendas em todos os mercados, além 
de melhores spreads e desempenho das 
operações nos Estados Unidos e Europa, 
reforçada pela depreciação média do real de 
14% entre os períodos.  

O aumento na variável dos demais setores, 
como Produtos Alimentares e Bebidas com 
(2,30%), Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha com (20,88%) e Indústrias Diversas 
e Mobiliário com (29,67%) se justificam 
pelo repasse da alta dos custos do primeiro 
semestre para os preços, o que pode indicar 
estabilidade na margem de lucratividade em 
relação ao último semestre de 2015, bem 
como pelos custos de produção, compostos 
por despesas com pessoal e com bens 
intermediários, além da alta com os custos de 
energia, com capital de giro e tributos. 

Por sua vez, o aumento dos segmentos 
da Indústria Mecânica com (126,17%) e 
Sucroenergético com (4,98%) são resultados 
dos aumentos dos custos para manutenção 
e preparação para o início da safra em agosto.

A variável apresenta alta de (11,74%) no mês de junho, consequência 
do fim da manutenção de estoques na indústria química e do aumento 
da produção de outras indústrias no período.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No que se tange à utilização da 
capacidade instalada da produção 
é possível verificar que a indústria 
alagoana não retornou aos 
patamares do período pré-crise. Em 
junho, seis segmentos afirmaram 
que operam no patamar de 60% 
de sua capacidade de produção, 
mas esse número é superior ao 
mesmo período de 2015 (59%) e de 
2014 (55%). Tal resultado reflete, 
principalmente, a maior utilização 
pelos seguintes setores: Minerais 
Não-Metálicos, Construção Civil e 
Metalúrgicas e Siderúrgicas.

Em termos explicativos, 
a ampliação da utilização da 
capacidade por alguns setores 
alagoanos estaria associada 
ao arrefecimento do processo 
de acomodação de demanda 
doméstica para ajustar estoques a 
um cenário de menor demanda. 

Mesmo considerando o idêntico 
número de dias úteis, a Utilização da 
Capacidade Instalada da indústria 
em junho de 2016 (63%) ampliou 
em relação ao mês anterior (47%). 
Assim, a Capacidade Instalada 
da Indústria Alagoana ampliou 
16 pontos percentuais (p.p.).  Na 
sequência, quando excluído o 
setor sucroenergético, ocorreu 
estabilidade no mês.

Por sua vez, no mês, a indústria 
de transformação nacional, sua 
utilização média da capacidade 
instalada ficou em 64%, um ponto 
percentual abaixo do registrado no 
mesmo mês de 2015. “Nos meses 
de janeiro e fevereiro, atingiu 62%, 
o nível mais baixo dos últimos 
15 anos, indicando que 38% do 
parque industrial ficou parado nos 
dois primeiros meses de 2016.”

A utilização da capacidade instalada ficou em 56% na média computada 
em junho, excluído os dados do setor Sucroenergético, mas ampliou para 
63%, incluindo os dados da indústria açucareira.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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