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RESUMO EXECUTIVO

Os resultados da Pesquisa de Indicadores 
de Desempenho da Indústria, elaborada 
pelo IEL-AL, apresentam um cenário de 
ajuste cíclico da produção industrial no 
primeiro bimestre do ano, em virtude do 
fator de natureza sazonal, ou seja, o fim do 
ciclo da safra açucareira.   Ademais, este ano, 
esse ciclo sazonal foi agravado pelos efeitos 
decorrentes da crise do setor açucareiro e do 
fechamento de unidades que impactou na 
alta da taxa de desemprego, o que refletiu 
no nível de consumo das famílias, em 
decorrência, principalmente das restrições 
ao retorno ao mercado de trabalho. 

Acrescenta-se que outros fatores 
historicamente influenciam na queda da 
produção nos primeiros meses do ano na 
indústria alagoana em razão do baixo nível 
de demanda, reflexo das férias escolares 
e do período do carnaval. O declínio 
também é explicado por fevereiro contar 
com apenas 28 dias e possuir um número 
ainda menor de dias úteis em razão do 
carnaval. Como tal, o recuo nas vendas, em 
fevereiro, é uma hipótese que a expansão 
da demanda não acontece de forma sólida 
e acelerada.  Quando comparamos fevereiro 
de 2018 com igual período de 2017, as 
vendas industriais retraem em (-17,97%).

Nessa direção, a análise dos dados permite 
aferir que os indicadores referentes ao mês 
de fevereiro não apontam sinais consistentes 
de recuperação da atividade industrial. 
Apesar de algumas variáveis registrarem 
pequenas alterações positivas no indicador 
dessazonalizado em relação a janeiro, esses 
resultados se devem, preponderantemente, 
à fraca base de comparação. Todas 
as comparações com o ano passado 
permanecem majoritariamente negativas. 

Até o último mês de dezembro, percebia-
se um movimento de recuperação gradual 
e lento da indústria alagoana, mas que 
ainda estava longe de recuperar as perdas 
registradas em 2014 e 2015.  No entanto, 
no mês, as variáveis de faturamento e horas 
trabalhadas recuaram intensamente com 
(-27,29%) e (-12,23%), respectivamente, 
na comparação com o mês de janeiro. 
Além disso, os indicadores registram forte 
queda na comparação com o mesmo 

mês do ano anterior de (-11,47%) e 
(-45,31%), respectivamente. No caso das 
horas trabalhadas, esse é o maior recuo 
da série histórica da pesquisa do período 
que acompanha a crise iniciada em 2014.

Como esperado em razão da queda da 
produção e horas trabalhadas, a indústria 
apresentou Utilização da Capacidade 
Instalada inferior ao mês de janeiro, uma vez 
que a indústria alagoana atingiu o ápice de 
sua produção no quarto trimestre do ano 
em razão da atividade açucareira, bem como 
pelo fato de que historicamente apresenta 
retomada apenas em março.   Desta forma, a 
indústria operou com 72% da sua capacidade 
frente a 83% no mês imediatamente 
anterior e 80% em fevereiro de 2017.  

Entre os setores em queda, o desempenho 
negativo que mais pressionou a produção 
no mês foi a indústria Sucroenergética 
com (-48,41%) em razão do fim do ciclo da 
cana (2017-2018). Outra influência negativa 
determinante no mês foi a Indústria Química 
com (-33,41%) em razão de incêndio na 
subestação de energia elétrica da unidade 
de cloro e soda da Braskem que paralisou 
a produção da indústria, que só deverá 
ser retomada em março  e que impactou 
também no segmento de Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha com 
retração de (-19,53%). Outros segmentos 
apresentaram retrações elevadas, mas 
menos significantes no computo geral, 
como produtos Material de Transporte com 
(-76,35%) e Editorial e Gráfica com (-25,91%).

Ao se tomar os efeitos no mercado 
internacional, as exportações alagoanas, 
segundo os dados do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
apresentaram desalentadores resultados 
mesmo com ajustes no câmbio. Em 
fevereiro, a balança comercial apresentou 
um resultado de exportações de U$46,7 
milhões, representando uma alta acumulada 
no mês de (12,59%) em razão do efeito da 
base comparação inferior do mês anterior.  
No mês houve o descolamento entre 
vendas domésticas aferidas pela pesquisa 
de desempenho e o volume de exportação, 
explicado essencialmente em razão das 
empresas do setor sucroenergético terem 

Vendas Industriais 
A venda industrial em Alagoas 
recuou (-27,29%) em fevereiro de 
2018, com queda na produção em 
oito dos quinze setores.

Custo das Operações Indutriais    
O custo das operações industriais 
retraiu (-35,68%) diminuindo o 
ritmo de crescimento após leve 
queda de (-0,79%) em janeiro de 
2018.

Pessoal Empregado
Em fevereiro, cinco dos quinze 
gêneros registraram desempenhos 
negativos no mês, sendo os 
maiores recuos observados nos 
setores: Sucroenergético, Produtos 
Alimentares e Bebidas, Editorial e 
Gráfica e Indústria Mecânica.

Remunerações Pagas
A massa salarial no mês é inferior à 
registrada ao mês anterior, reflexo 
da queda da variável emprego nos 
setores, em especial na indústria 
Sucroenergética. 

Horas Trabalhadas
Em fevereiro de 2018, o volume de 
horas trabalhadas retraiu (-12,23%), 
sendo que os setores mais 
representativos foram Química com 
(-9,73%), editorial e Gráfica com 
(-15,44%) e Sucroenergético   com 
(-24,12%).

Utilização da 
Capacidade Instalada
A UCI demonstra sinais de retração 
em fevereiro. De forma geral, as 
empresas operam com níveis de 
utilização da capacidade abaixo de 
80%.

Indicadores de Desempenho
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Fatos Relevantes
Fevereiro/2018

Mesmo considerando os efeitos da recuperação dos indicadores 
em 2017, o mês de fevereiro apresentou um desaquecimento em 
todas as variáveis e bases de comparação.
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antecipado os embarques e não terem 
processado o computo no período 
da coleta, visto que no bimestre as 
exportações já apresentam um recuo de 
(-39,44%) sobre igual período de 2017.

Na análise do variável emprego 
industrial, os impactos da redução da 
atividade industrial no mercado de 
trabalho são claros: o emprego recuou 
pelo terceiro mês consecutivo. De fato, o 
emprego acelerou a queda para (-6,48%) 
em fevereiro, frente ao mês anterior 
e atingiu uma elevada taxa negativa. 
Comparativamente ao mesmo mês do 
ano anterior, a queda de (-4,36%) do 
emprego também é alto. Na comparação 
anual, ou seja, frente ao acumulado do ano 
anterior, a retração aumenta de (-5,84%) 

em janeiro para (-10,63%) em fevereiro,
Em outra base de comparação, 

segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho, Alagoas 
registrou o pior saldo negativo de 
empregos do país em fevereiro com 
fechamento de 10.698 vagas, a maioria 
delas no setor sucroenergético. Tal cenário 
de demissões nas usinas vem ocorrendo 
desde o início do ano. Em fevereiro, 
90% dos funcionários da Usina Santa 
Clotilde, em Rio Largo, foram demitidos 
sem aviso prévio em razão da queda na 
produção, provocada pela mudança das 
condições climáticas e desaquecimento 
do mercado internacional.

Em fevereiro de 2018, as vendas reais 

da indústria recuaram, em termos reais 
(-27,29%), sobre janeiro. O custo das 
operações industriais recuou (-35,68%) 
na mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou queda de 
(-6,48%).  A variável hora trabalhada 
registrou queda de (-12,23%) frente 
a janeiro. A queda nas horas refletiu 
no recuo do nível de utilização da 
capacidade instalada. A indústria 
alagoana passou de 73% para 72%, 
incluso o setor Sucroenergético. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma queda de (-9%) no mês de 
fevereiro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Apesar dos resultados positivos 
dos últimos meses, o nível da venda 
industrial retraiu em fevereiro (-27,29%), 
quando comparado com o mês anterior. 
Feitas essas observações, é possível 
levantar uma hipótese explicativa 
para este desempenho. Mesmo com 
preços melhores que o esperado, a safra 
2017/2018 foi marcada pela adversidade 
climática, fechamento de unidades e por 
dificuldades creditícias, levando a maioria 
das usinas a não atingir a meta prevista. 

A safra 17/18 deverá ser concluída com 
a produção de 17 usinas com 13,7 milhões 
de toneladas de cana processadas. Em 
comparação ao ciclo anterior, quando 
foram beneficiadas 16 milhões de 
toneladas, estima-se uma redução de 
14,3%, considerando ainda a queda 
das cotações da commodity prejudicou 
novamente o fluxo financeiro.  Outro fato a 
ser destacado é que no ciclo da safra 2017-
2018, sete usinas em Alagoas solicitaram 
recuperação judicial, entre elas as usinas 
Seresta, Sinimbu, Sumaúma, Penedo, 
Porto Rico, Porto Alegre e Capricho, 
além da Mecânica Pesada Continental 
S/A e a Coopertrading, respectivas 
responsáveis pela manutenção das 
usinas e pelas vendas da produção.

Por outro lado, historicamente o mês 
de fevereiro tem um timbre sazonal 
de baixa atividade para a indústria em 
decorrência do aquecimento de setores 
de serviços (turismo e calendário escolar), 
menor número de dias úteis e período 
do carnaval, o que afetou seis setores no 
mês de janeiro. Além disso, a parada não-
programada na planta de cloro-soda da 
Braskem em decorrência de incêndio na 
planta impactou no recuo de (-33,41%) 
na Indústria Química, considerando que 
a produção da maior empresa respondeu 
por 40% em média do total de produção 
computado da variável venda industrial.

Em fevereiro, a queda da variável venda industrial é resultado da alta base de 
comparação do mês anterior, caracterizando recuo em 8 dos 15 setores investigados. 

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



4
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 9  -  nº 76  Fevereiro de  2018

 

Em fevereiro, a queda da variável 
Custo de Operações Industriais em 
(-35,68%), pode ser considerada 
generalizada, mas resulta, 
principalmente dos efeitos da 
quebra da produção nas indústrias 
Química e Sucroenergética. Além 
disso, é importante ilustrar os efeitos 
da redução com gasto com mão de 
obra, bens intermediários, energia, 
capital de giro e tributos. De forma 
semelhante, a variável, excluso 
o setor Sucroenergético, recuou 
(-33,75%) em fevereiro.  Assim, o 
resultado também foi influenciado 
pelo baixo desempenho da 
utilização da capacidade instalada 
em alguns segmentos, em 
especial, da indústria Química. 
A baixa expansão nos custos 
pode ter permitido uma alta da 
lucratividade em alguns setores.

Por outro lado, os setores 
de Vestuários e Calçados 
(+2,91%), Produtos Alimentares 
e Bebidas (+15,06%) e Indústria 
Mecânica (+31,55%) foram os 
que apresentaram variação 
positiva mais significantes nesta 
comparação. No caso da Indústria 
Produtos Alimentares e Bebidas 
o bom desempenho exibido 
na comparação entre janeiro e 
fevereiro, foi suficiente para ampliar 
os ganhos obtidos nesse primeiro 
bimestre de 2018. Espera-se que 
a proporção que as condições 
econômicas ampliem a produção, 
os efeitos de novos investimentos 
programados para o setor 
ajustem-se a uma nova realidade 
de aumento da demanda frente a 
operação das plantas industriais.

No comparativo frente ao 
mesmo período do ano anterior, o 
COI do setor recuou (-37,92%). Por 
outro lado, a variável apresentou 
recuo intensivo em alguns gêneros, 
entre eles: Material de Transporte 
com recuo de (-67%) e Minerais 
Não-Metálicos com (-62,31%). Tal 
condição deve ser avaliada com 
o aumento da ociosidade que 
diminuiu o consumo de insumos. 

Custo de Operações Industriais atingem queda recorde de (-46,02%) na comparação 
anual reflexo da descontinuidade da safra açucareira que no atual ciclo apresenta 
menor dinamismo que o ciclo anterior.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em fevereiro, o recuo dos setores 
Sucroenergético (-8,90%) e Produtos 
Alimentares e Bebidas (-0,80%) 
foram os principais responsáveis 
pela variação de (-6,48%) na variável 
Pessoal Empregado, frente a janeiro. 
Convém reiterar, antes de se proceder 
à análise dos resultados encontrados, 
que o cenário condiz com os aspectos 
sazonais da entressafra açucareira e 
das indústrias com picos oriundos da 
demanda natalina. Além disso, o recuo 
do emprego não foi um fenômeno 
generalizado em termos setoriais, 
pois a maioria absoluta dos setores 
não exerceu influência no total.

Constata-se, à primeira vista, 
que após uma trajetória de três 
meses de expansão, a queda do 
emprego no mês não reflete um 
aumento da taxa de desemprego, 
mas um cenário de acomodação, 
pois de agosto a novembro de 
2017 a variável acumulou um 
crescimento devido às contratações 
da indústria Sucroenergética. 
Quando comparado com o mesmo 
mês de 2017, o emprego recuou 
(-4,36%). O setor Sucroenergético 
com (-3,23%) influenciou com maior 
impacto na composição geral. 

Assumindo isto, em outra base 
de comparação, os dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), apresentam 
em fevereiro uma redução de 
(-10.698) postos de trabalho 
facultando o estado de Alagoas à 
condição de ser um dos maiores 
quadros a perder vagas no Brasil.

Não obstante, deve-se destacar no 
contraponto, o setor de Minerais Não-
Metálicos que apresentou expansão 
de 2,16% e Química que expandiu 
0,58% frente ao mês anterior. 
Como tal, as contratações estão 
associadas ao crescimento de novas 
demandas ocupacionais no mês. 

Emprego industrial recua em fevereiro e em todas as bases de comparação e segue 
como variável mais impactada por meio da sequência de fechamento de postos de 
trabalho.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Além da elevação da taxa de 
desocupação, a variável massa 
salarial em fevereiro apresentou 
retração de (-9%) frente a janeiro. 
No acumulado do ano, a variação 
negativa alcança (-24,11%).

O rendimento médio real da 
indústria alagoana, por sua vez, 
alcançou o valor de R$ 1.678,75 em 
fevereiro de 2018 frente ao valor de 
R$ 1.723,29 em fevereiro de 2017, 
significando um recuo de (-2,58%), 
no mesmo confronto, após recuo de 
(-1,59%) em janeiro frente a dezembro. 

Considerando que as expectativas 
dos agentes econômicos melhoram 
no final de 2017, frente uma 
retomada da atividade econômica 
a curto prazo, a previsão será 
a expectativa de aumento do 
emprego nos próximos meses para 
a indústria sem o setor açucareiro, 
mas a queda dos salários na indústria 
principalmente pelos ajustes 
decorrentes da entressafra açucareira.

Segundo estimativas de 
diferentes bases, a tendência para 
2018 continua sendo de leve alta, 
considerando, ainda, que a crise 
diminuiu o poder de barganha dos 
sindicatos. Analisando a tendência 
na base histórica é possível estimar 
que o desempenho só não será pior, 
porque a inflação já apresenta no 
primeiro bimestre do ano sinais de 
desaceleração o que deverá aliviar as 
perdas dos salários em termos reais.  

No que tange ao recorte 
setorial, oito dos quinze gêneros 
pesquisados alcançaram resultados 
negativos no mês.  Desse modo, a 
análise desagregada dos dados do 
emprego industrial segue indicando 
pequenas diferenças entre os vários 
segmentos e a variação do emprego 
se apresenta com uma tendência.  

Redução do emprego impacta na expansão da massa salarial e base de comparação 
anual da variável se reduz de forma expressiva com (-24,11%) frente a igual período 
de 2017.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Mesmo que o ritmo da produção 
industrial esteja menor que o observado 
no final do mês passado, o patamar 
do indicador horas trabalhadas em 
fevereiro é a variável com menor 
desaceleração quando se exclui o 
setor Sucroenergético da base. Assim, 
a variável recuou nessa base de 
compactação (-1,22%) frente a janeiro de 
2018. Como ocorrido com o faturamento, 
a leve queda no desempenho 
se deve, preponderantemente, 
à fraca base de comparação.

Na comparação anual, ou seja, frente 
ao acumulado do ano anterior, as horas 
trabalhadas recuaram em (-4,09%), 
excluído o setor Sucroenergético. 
A tendência de queda das horas 
trabalhadas apenas se maximizou 
em fevereiro em razão do fim da 
safra açucareira e o indicador atingiu 
a maior taxa negativa da série 
histórica da pesquisa com (-48,89%).  

Nessa base de comparação, a redução 
das horas trabalhadas se dissemina 
para quase toda a indústria. Entre os 
meses de fevereiro de 2018 e fevereiro 
de 2017, as horas trabalhadas recuaram 
em 9 setores industriais. Seis setores 
registraram recuo em taxas de dois 
dígitos: Madeira (-12,15%), Editorial e 
Gráfica (-16,65%), Produtos Alimentares 
e Bebidas (-17,95%), Indústrias Diversas 
e Mobiliário (-49,71%), Papel, Papelão e 
Celulose (-52,79%) e Sucroenergético 
(-69,14%). Por outro lado, os dois 
setores que registraram maiores 
crescimentos das horas trabalhadas 
nessa comparação foram: Produtos de 
Matérias Plásticas e Borracha (11,40%) 
e Vestuários e Calçados (37,75%). 

Queda das horas trabalhadas se amplia e atinge queda recorde de (-48,89%) na 
comparação anual com igual período de 2017, mas apresenta recuo no mês de 
(-1,22%), excluído o setor açucareiro.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Considerando o menor número 
de dias úteis, a Utilização da 
Capacidade Instalada da indústria 
em fevereiro de 2018 operou 
com (72%) e recuou em relação 
ao mês anterior (73%). Assim, 
a Capacidade Instalada recuou 
(-1) pontos percentuais (p.p.). De 
forma semelhante ao relatório 
de indicadores de desempenho 
do mês anterior, incluso o setor 
Sucroenergético, a UCI é menor 
em fevereiro de 2018, quando 
analisado a variável em igual 
período do ano anterior. Quando 
analisado fevereiro de 2018 (72%) 
perante a fevereiro de 2017 (80%), 
percebe-se uma variação negativa 
de 8 p.p, resultado de uma 
antecipação do fim do ciclo da safra.

Ressalta-se que apenas dois 
segmentos industriais operaram 
com mais de 80% de sua capacidade 
de produção em fevereiro de 2018: 
Construção Civil e Sucroenergético. 
Em termos explicativos, alta na 
produção da Construção civil no 
último trimestre do ano trouxe 
consequências para a variável a 
medida em que a sustentação 
ocorre a partir da redução 
da taxa de juros pelo Banco 
Central e abertura para novos 
financiamentos habitacionais.

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional, segundo 
a CNI, operou, em média, com 
79% da capacidade instalada 
em fevereiro. A produção da 
indústria brasileira cresceu 0,2% 
em fevereiro frente a janeiro, na 
série com ajuste sazonal, puxada 
pelo desempenho da categoria 
de bens de consumo duráveis.

O indicador de utilização da capacidade instalada da indústria alagoana mostra 
que a produção se encontra acomodada nesse primeiro bimestre do ano frente ao 
mesmo período de 2017.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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