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RESUMO EXECUTIVO

A análise dos indicadores em março 
de 2016 sinaliza uma expansão da 
atividade produtiva com alta de 
(4,22%) na variável venda industrial. 
Tal cenário, pode ser explicado, em boa 
medida, pela existência de um maior 
número de dias úteis a mais em março 
do que em fevereiro. Adicionalmente, 
as expansões de alguns setores se 
devem, em igual razão, a fraca base de 
comparação dos meses anteriores e a 
forte dependência da variação da renda 
do trabalhador e consumo das famílias. 
Isto posto, o acumulado em 12 meses da 
indústria alagoana apresenta um patamar 
de retração com os desdobramentos da 
recessão pela qual passa a economia 
por meio da redução na confiança 
dos agentes econômicos, queda nos 
investimentos, redução da demanda 
e alta da ociosidade da capacidade 
instalada. Como tal, o primeiro trimestre 
de 2016 se encerrou em patamar 
(-15,93%) menor ao registrado em 2015, 
quando a baixa atividade industrial 
começou a refletir os efeitos do ajuste 
fiscal e da crise econômica. Assim, a 
perda do dinamismo da demanda 
doméstica vem determinando o lento 
processo de recuperação, tendo o 
efeito sobre o consumo das famílias 
potencializado à medida que a 
demanda agregada baseia-se, quase 
que exclusivamente, nesses mercados.
Nessa perspectiva, a utilização da 
capacidade instalada do setor produtivo 
alcançou o valor de 72% em março de 
2016, incluso o setor Sucroenergético. A 
média de utilização em 2015 foi de 79%, 
decorrente do efeito da finalização da 

safra açucareira em abril e 77% em março 
de 2014, representando uma diminuição 
de 5% na utilização da capacidade da 
indústria frente a 2014. Mesmo com 
a exclusão do setor Sucroenergético, 
a utilização da capacidade instalada 
alcança um baixo patamar em decorrência 
da redução de compra de insumos, horas 
trabalhadas na produção e utilização 
de mão de obra, operando com 63%.
Os resultados supracitados podem ser 
explicados também pela queda contínua 
do mercado de trabalho que no mês 
de março apresentou a redução de 
aproximadamente 3.049 trabalhadores. 
Os resultados para o primeiro trimestre 
de 2016 explicitam a queda de (-24,12%) 
frente ao mesmo período de 2015 
devido os efeitos da crise econômica, 
influenciando variáveis como a ocupação 
e renda no estado de Alagoas. De acordo 
com outra base de comparação, ou seja, 
CAGED/MT, em função da presença 
de fatores sazonais, foram eliminados 
em março 9.872 empregos celetistas, 
o que representou uma retração de 
2,74% em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada do 
mês anterior. Tal resultado decorreu 
da redução principalmente no setor 
da Indústria de Transformação (-6.824 
postos, proveniente particularmente do 
declínio de 6.783 postos relacionados 
às atividades de Açúcar em Bruto) e da 
Agropecuária (-1.773 postos). Na série 
ajustada, que incorpora as informações 
declaradas fora do prazo, nos três 
primeiros meses do corrente ano, houve 
queda de 22.680 postos de trabalho 
celetistas (-6,09%), desempenho 

Vendas Industriais 
No mês de março, as vendas 
reais da indústria alagoana 
elevaram-se (4,22%) 
relativamente a fevereiro. 
Na série ajustada com a 
sazonalidade açucareira, a 
variável apresentou alta, da 
ordem de 6,67%.  
Custo das Operações 
Indutriais    
O indicador de custos 
industriais cresceu (16,77%) em 
março, contra o mês anterior. 
Na análise setorial, o maior 
impacto adveio da alta da 
indústria química que cresceu 
29,42% no mês.  
Pessoal Empregado
O pessoal ocupado na indústria 
alagoana recuou (-9,87%)% no 
mês de março, relativamente a 
fevereiro, o que representou a 
redução de aproximadamente 
3.049 trabalhadores.  
Remunerações Pagas
Foi registrada alta de (5,96%) da 
massa salarial real da indústria 
alagoana em março, quando 
comparada a fevereiro. A série sem 
influência açucareira evidenciou 
crescimento de (6,73%). 

Horas Trabalhadas
Em relação ao mês anterior, as 
horas trabalhadas apresentaram 
aumento de (0,17%). As altas mais 
expressivas foram identificadas 
nos setores: Indústrias Diversas e 
Mobiliário Química.   

Utilização da
Capacidade Instalada
A utilização da capacidade 
instalada, excluso o setor 
sucroenergético, alcançou o 
patamar de 63% frente a condição 
de 61% alcançada no mês anterior.
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Fatos Relevantes
Março/2016 Em março de 2016, a indústria alagoana registrou 

crescimento de (4,22%) frente ao mês de 
fevereiro de 2016. No fechamento do primeiro 
trimestre do ano, a indústria local não sustentou 
uma posição confortável e recuou (-15,93%) 
frente ao mesmo trimestre do ano anterior.
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marcado também pela influência de 
fatores sazonais. Segundo os dados 
do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 
as exportações da indústria alagoana 
totalizaram US$ 44,9 milhões em março, 
o que representa queda de (-60,13%) 
em relação ao mesmo mês de 2015.  
No acumulado do trimestre, o valor de 
US$ 132,9 milhões significou um recuo 
de (-41,27%) em relação ao primeiro 
trimestre de 2015. Na análise setorial, 
a indústria química representou 
13,38% do volume exportado, 
enquanto a indústria açucareira 
alcançou o percentual de 82,44%, 
sendo que a redução da indústria 
Sucroenergética exerceu a maior 
influência negativa sobre o resultado, 
a partir da retração de (-42,89%).
De um lado, no mês de março foi 
encerrado o ciclo 15/16 da safra 
açucareira e segundo informações do 
Sindaaçúcar-AL, apesar da redução 
na quantidade de cana beneficiada 
por 19 unidades produtivas, Alagoas 
permaneceu como o maior Estado 
produtor da região. De acordo com 
o boletim de consolidação de safra 
divulgado, foram processadas em 
Alagoas “16,3 milhões de toneladas 
de cana, enquanto no ciclo 14/15, a 
quantidade de cana esmagada foi de 
23,4 milhões de toneladas”. Ademais, a 
redução nas exportações é justificada 
por uma menor oferta de cana em 
decorrência da crise financeira das 

usinas e pelas sucessivas secas que 
atingiram a região canavieira de Alagoas.
Por outro lado, a indústria química 
evidenciou bom desempenho no mês e, 
segundo informações, a maior empresa 
do setor apresentou um EBITDA de R$ 
3,1 bilhões no primeiro trimestre de 
2016, uma alta de 106% sobre igual 
período do ano anterior. Os principais 
fatores que impulsionaram esse 
desempenho foram o maior volume de 
exportação de resinas termoplásticas, 
o desempenho das operações nos 
Estados Unidos e Europa, os melhores 
spreads dos produtos petroquímicos 
básicos e de resinas no exterior, além 
da desvalorização média de 37% 
do real frente ao dólar no período. 
“Em dólar, o EBITDA da companhia 
avançou 54% para US$ 780 milhões”.
Na análise, considerando os demais 
setores da indústria que são 
dependentes do consumo doméstico, 
percebe-se que não há condições que 
possam reverter a retração no curto 
prazo.  O setor produtivo, além de 
ser influenciado pela crise política, é 
impactado pela escassez de crédito 
e reduzidos níveis de confiança das 
firmas e consumidores que impedem, 
tanto o consumo, como novas 
inversões.  Para um cenário mais 
otimista, essa confiança poderá se 
recuperar com a redução da incerteza 
no cenário político e mudanças na 
política econômica, ampliando os 
ajustes nas áreas fiscal e avanço nas 

questões estruturais. Adiciona-se a essa 
análise, considerando as informações 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (Sedetur), que 
há 21 indústrias em fase de instalação 
em Alagoas previstas em 2016, 
estimando investimentos de cerca de 
R$ 1,3 bilhão e aproximadamente 2.600 
empregos. Além disso, há em processo 
a negociação de investimentos por 
39 indústrias e empresas para o 
Estado.  De acordo com os dados 
da Junta Comercial do estado, nos 
dois primeiros meses do ano foram 
constituídos 3.167 negócios no estado, 
sendo que 79% se enquadravam como 
microempreendedores individuais.
Em março de 2016, as vendas reais 
da indústria avançaram, em termos 
reais (4,22%), sobre fevereiro. O custo 
das operações industriais aumentou 
(16,77%) na mesma comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
recuo de (-9,87%).  A variável hora 
trabalhada registrou alta de (0,17%) 
frente a fevereiro. A alta nas horas 
não refletiu no avanço do nível de 
utilização da capacidade instalada. A 
indústria alagoana passou de 79% para 
72%, excluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma elevação de (5,98%) no mês de 
março em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No mês de março de 2016, a venda 
industrial elevou (4,22%) frente ao mês an-
terior. Por sua vez, a variável expandiu-se 
(6,67%) no mês quando excluso os dados 
do setor Sucroenergético. De forma geral, 
as vendas foram favorecidas pelo maior 
número de dias úteis, por movimentos 
sazonais em alguns setores e crescimen-
to significativo das exportações na indús-
tria química. Todavia, especula-se, assim, 
o risco de que essa expansão passageira 
tenha se concentrado apenas no tercei-
ro mês do ano. Ressalta-se que essa alta 
já ocorre no segundo mês do ano, tendo 
janeiro alcançado 0,82%. A situação con-
fortável em março é que a alta não só foi 
mais intensa, como mais generalizada, 
atingindo 10 dos 15 setores pesquisados.

Posto isto, no primeiro trimestre de 
2016, a queda chegou a (-15,93%) frente ao 
mesmo período do ano anterior, depois de 
ter fechado o ano de 2015 com crescimento 
de 6,52%. Para os próximos meses, a des-
peito da redução da renda e do emprego 
aliada à instabilidade, as perspectivas são 
de manutenção de um cenário econômico 
desfavorável às indústrias alagoanas diante 
da redução do grau de confiança em cur-
so e do período de entressafra açucareira.

No recorte setorial, a participação 
dos setores mais representativos da indús-
tria alagoana alcançou 5,17% para Constru-
ção Civil, 17,48% para Produtos Alimentares 
e Bebidas, 32,58% para Química e 37,57% 
para Sucroenergético. No que se refere 
aos gêneros com expansão, destacam-se, 
Madeira com (22,43%), Indústria Mecânica 
com (19,95%), Produtos de Matérias Plásti-
cos e Borracha com (15,81%) e Produtos Ali-
mentares e Bebidas com (10,61%) que apre-
sentaram as maiores expansões na variável. 
Os demais gêneros pesquisados apresen-
taram uma menor expansão ou queda da 
variável, puxados por Têxtil com (-5,19%) 
e Vestuários e Calçados com (-22,74%).

 A venda industrial alagoana, referente ao mês de março, retomou a 
leve tendência de recuperação após uma ligeira interrupção no mês 
de fevereiro. 

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O desempenho do emprego 
industrial foi mais desfavorável 
no primeiro trimestre de 2016 
(-10,61%) frente ao trimestre 
anterior, mas sua condição tem 
sido menos incisiva, embora não 
apresente sinais de recuperação, 
frente ao observado entre o 
segundo e o terceiro trimestre 
de 2015. O rendimento médio 
real dos empregados tem 
agravado sua retração desde 
o último trimestre de 2015.

Convém reiterar, antes de se 
proceder à análise dos resultados 
encontrados, que o cenário condiz 
também com os aspectos sazonais 
da entressafra açucareira e das 
indústrias com picos oriundos da 
demanda natalina. Nesse sentido, 
o recuo do emprego não foi um 
fenômeno generalizado em termos 
setoriais, pois 8 dos 15 setores 
apresentaram recuo no mês.

Na direção contrária, os 
segmentos Indústrias Diversas 
e Mobiliário com (+7,36%), 
Química com (+7,96%) e Material 
de Transporte com (+281,77%), 
apresentaram desempenho acima 
das demais indústrias. Como 
mencionado, a recuperação da 
atividade nesses segmentos 
não teve fortes impactos sobre 
o mercado de trabalho formal 
à medida que o segmento com 
maior alta representa muito pouco 
na totalidade da indústria e seu 
crescimento advém das demandas 
da indústria Sucroenergética. 
De acordo com outra base de 
comparação, CAGED/MT, em 
função da presença de fatores 
sazonais, foram eliminados em 
março 9.872 empregos celetistas, 
o que representou uma retração 
de 2,74% em relação ao estoque 
de assalariados com carteira 
assinada do mês anterior. 

Resultados do mercado de trabalho confirmam o desaquecimen-
to da economia alagoana. Na análise setorial, percebe-se que a 
retração de empregos no Estado, observada em março, foi im-
pulsionada, em boa medida, pela indústria Sucroenergética.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Segundo diferentes análises 
de empresas de investimentos 
no Brasil, a evolução positiva das 
horas trabalhadas na produção no 
primeiro trimestre de 2016 não 
permite confirmar a retomada do 
crescimento da indústria. No entanto, 
o entendimento a partir dos dados 
nacionais do trimestre, é que a crise 
estimulou os segmentos industriais 
na busca de maior competitividade 
e eficiência, além de crescimento 
de forma mais equilibrada, 
sobressaindo-se com menor pressão 
sobre a inflação e as contas externas.

Nessa direção, as horas 
trabalhadas na produção da 
indústria alagoana apresentaram 
alta de (0,17%) no mês de março 
frente a fevereiro, influenciadas 
pelo ritmo mais acentuado dos 
principais indicadores de demanda 
interna de produtos químicos de 
uso industrial, visto que, segundo 
informação da maior empresa 
da indústria química, a utilização 
da capacidade instalada segue 
operando acima de sua capacidade 
nominal com 84%. A forte demanda 
por insumo nos Estados Unidos 
tem impulsionado a taxa média de 
operação das plantas industriais.

Por outro lado, houve queda 
considerável no acumulado do ano 
em alguns segmentos. Assim, os 
dados computados apresentam 
retrações representativas na variável e 
consolidam um cenário desfavorável 
para os setores Indústria Mecânica 
(-7,88%), Material de Transporte 
(-18,21%) e Editorial Gráfica 
(-21,1,7%) no primeiro trimestre 
do ano, principalmente, porque o 
decréscimo nas horas trabalhadas 
pode ter sido provocado pelo recuo no 
pessoal ocupado nesses segmentos.

As horas trabalhadas na produção da indústria alagoana cresceram 
0,17% no mês de março frente a fevereiro. Esta alta deve-se, em parte, 
ao maior número de dias úteis em março (23 dias) quando comparado 
a fevereiro (19 dias).

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Inicialmente cabe enfatizar 
que o mês de março, historicamente 
apresenta maior desempenho na 
massa salarial em razão do aumento 
da variável face os desligamentos 
sazonais da indústria Sucroenergética 
no final da safra açucareira. Assim, não 
se pode evidenciar como principal 
causa da alta o maior número de 
horas trabalhadas e as contratações de 
funcionários. No entanto, parte desse 
crescimento advém da redução da 
ociosidade na indústria que, embora se 
posicione semelhante aos níveis mais 
altos da série histórica, já não gera a 
incerteza de continuidade do recuo.

Nessa direção, a expansão da 
massa salarial no terceiro mês de 2016 
frente a fevereiro, alcançou (5,96%).  
A alta ocorreu em duas bases de 
comparações, sendo mais incidentes 
nos segmentos Sucroenergético com 
(5,50%), Indústria Mecânica com 
(14,23%) e Química com (21,18%). 
Neste contexto, o aumento da variável, 
nesses setores, pode estar relacionado 
ao pagamento de adicionais, como 
a participação nos resultados para 
indústria Química e remunerações 
rescisórias para Sucroenergético 
e Indústria Mecânica, condição 
anterior percebida na série histórica.

Deve-se acrescentar à análise 
que a alta na variável, não significa que 
o emprego começou a se estabilizar 
à medida que a taxa de desemprego 
no Brasil atingiu 10,9% no primeiro 
trimestre de 2016, segundo dados da 
PNAD. Considerando que houve uma 
defasagem entre a redução da confiança 
e a decisão de corte da produção, 
a queda do emprego em Alagoas, 
excluindo o setor sucroenergético, 
começou a se apresentar de forma 
visível na segunda metade de 
2015. Assim, a elevação pontual em 
determinado mês não significa a 
tomada de decisão para contratação 
em decorrência da moderação 
do ritmo de piora da economia.

A variável no primeiro trimestre de 2016 encerrou em patamar 10,17% 
superior ao registrado ao acumulado em 2015, quando a baixa ativi-
dade industrial já refletia os efeitos da crise econômica.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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De forma semelhante ao cenário na-
cional, a indústria alagoana vem sendo im-
pactada pelo aumento em todos os compo-
nentes que contribuem para o crescimento 
dos custos industriais, com exceção dos cus-
tos tributários. A variável foi impactada pelos 
aumentos nos custos com energia, com bens 
intermediários importados devido à desvalori-
zação do real e com capital de giro. Em razão 
do menor consumo, a indústria não foi capaz 
de repassar para os preços o aumento de cus-
tos, o que se efetivou como uma redução em 
sua lucratividade.

Em março, o índice de Custos de 
Operações Industriais avançou 16,77% fren-
te a fevereiro. Na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior, houve alta de 17,24%, o 
maior desde março de 2007 para o período.  
Vale observar que a indústria sem os dados do 
setor Sucroenergético apresentou, também, 
um aumento da ordem de (20,11%) frente ao 
mês de fevereiro.

Por sua vez, os dados confirmam, 
ainda, que sete dos quinze gêneros pes-
quisados, apresentaram expansão nos cus-
tos.   No caso da Indústria Química, além da 
recuperação do mercado externo, essa alta 
também pode ser atribuída à fraca base de 
comparação do ano anterior. Não se pode, 
todavia, deixar de sublinhar que o aumento, 
em boa medida, é derivado dos resultados 
que foram obtidos com suas exportações e 
operações no exterior, além de serem favo-
recidos pela recomposição de estoques na 
cadeia de transformação. Com tal, os setores 
de Química (+29,42%), Produtos Alimentares 
e Bebidas (+5,79%) e Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (+3,21%) foram os que 
apresentaram variações positivas mais signi-
ficantes nesta comparação.

O indicador de custos industriais cresceu 16,77% em março frente o 
mês anterior. Os componentes para o crescimento da variável são os 
custos com energia e com bens intermediários importados.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Embora a ociosidade na indústria 
alagoana ainda se destaque como 
elevada, frente aos níveis altos da 
série histórica, já não é sinônimo 
exclusivo de deterioração das con-
dições de confiança e incerteza da 
retomada do crescimento.
Embora tem ocorrido o aumento 
do número de horas trabalhadas e 
a maior atividade industrial, frente 
a fevereiro, percebe-se um movi-
mento de diminuição da capacida-
de instalada no mês analisado.  De 
forma geral, alta ociosidade que a 
indústria alagoana vivenciou em 
2015 poderá ser útil para permitir o 
aquecimento da atividade produti-
va sem pressões inflacionárias.
Mesmo considerando o maior nú-
mero de dias úteis, a utilização da 
capacidade instalada da indústria 
em março de 2016 (72%) recuou 
em relação ao mês anterior (76%). 
Assim, a capacidade instalada da 
Indústria Alagoana recuou 4 pon-
tos percentuais (p.p.).  Apenas três 
segmentos industriais operaram 
com mais de 70% de sua capacida-
de de produção em março de 2016: 
Construção Civil, Produtos Plásti-
cos e Borracha, Sucroenergético e 
Química. Quando analisado março 
de 2016 (72%) perante a março de 
2015 (79%), percebe-se uma varia-
ção negativa de 7 p.p. 
Nessas condições, em março, a in-
dústria de transformação nacional 
operou, em média, com 77.4% da 
capacidade instalada em março, 
o que representa um recuo de 0,3 
pontos percentuais (p.p.) na com-
paração com o patamar de feverei-
ro.

No mês de março, o nível médio de utilização da capacidade instalada 
totalizou 72%. Esse resultado está abaixo ao observado no mês anterior 
(76%) e inferior aos 79% de março do ano passado.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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