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DESEMPENHO DA INDÚSTRIA ALAGOANA NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

DE 2015 

 
Superintendência de Produção da Informação e do Conhecimento (SINC) 

Diretoria de Estatística e Indicadores 

 

De acordo com a pesquisa de indicadores industriais levantada pela 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI), para o primeiro trimestre de 2015 em 

comparação com o mesmo período de 2014, a conjuntura econômica da indústria 

brasileira foi desfavorável, fato que repercutiu numa queda do faturamento da indústria 

de transformação (6%), retrações no volume de emprego (de 3,9%), na massa salarial 

(4,1%), nas horas trabalhadas (8,5%) e no rendimento médio real (0,2%). 

Para o caso de Alagoas, com dados contidos na tabela 1, os saldos de empregos 

relacionados a indústria, de um modo geral, foram negativos para os primeiros 

trimestres de 2014 (com perda de 14.657 postos de trabalho) e de 2015 (redução de 

3.651 empregos). 

Tabela 1. Saldo de Emprego para a Indústria por Categoria, para o Primeiro Trimestre 

de 2014 e 2015 

Setores de Atividade Econômica 

Variação Absoluta do Saldo de 

Emprego no 1º Trimestre 

2014 2015 

Extrativa Mineral -2 2 

Indústria de Transformação -15.398 -3.035 

Serviços Industriais de Utilidade Pública - SIUP -52 -36 

Construção Civil 795 -582 

Total do saldo da Indústria -14.657 -3.651 

Total do Saldo para Todos os Setores -14.811 -2.248 

Fonte: MTE (CAGED). Elaboração SEPLAG/SINC. 

Analisando os dados de emprego relacionados a indústria por segmento, para o 

estado de Alagoas, presentes na tabela 1, observou-se que no primeiro trimestre de 

2014, as atividades da indústria de transformação, serviços industriais de utilidade 

pública (SIUP) e a indústria extrativa mineral auferiram saldos de empregos negativos, 
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de 15.398, 52 e 2, respectivamente. Ao passo que a atividade da construção civil seguiu 

em direção oposta, alcançando saldo positivo de 795 empregos. 

Para o primeiro trimestre de 2015, a indústria de transformação e os serviços 

industriais de utilidade pública continuaram apresentando saldos negativos, atingindo   

(-3.035) e (-36), respectivamente. Já a construção civil passou de saldo positivo para 

negativo (-582), fornecendo indícios do agravamento da crise neste setor. Por outro 

lado, a extração mineral percorreu movimento contrário, registrando um saldo de 2. 

Cabe salientar que no primeiro trimestre de 2014, a indústria de transformação, 

principalmente representada pela indústria sucroalcooleira, sofreu perdas decorrentes da 

defasagem dos preços do etanol, desvalorização dos preços das commodities (como o 

açúcar) e ajustes salariais que acabaram aumentando o endividamento das usinas do 

setor, o que impactou nos saldos de emprego. Apesar da continuidade da crise neste 

segmento da indústria, no mesmo período analisado, mas para o ano de 2015, constatou-

se uma redução nos saldos negativos, todavia, esta redução não significou uma ruptura 

na tendência de queda do setor industrial. 

Na tabela 2, pode-se visualizar o consumo de energia elétrica em megawatt-hora 

(MWh) para o setor industrial e seus demais segmentos, nos primeiros trimestres de 

2014 e 2015.  

Tabela 2. Consumo de Energia Elétrica em Megawatt-hora (MWh) por Segmento 

Industrial, para o Primeiro Trimestre de 2014 e 2015 

Segmento da Indústria 

Consumo de energia Industrial (MWh) 

1º trimestre Variação 

relativa 

(%) 2014 2015 

Extrativa Mineral 27.282 28.489 4,43 

Indústria de Transformação 132.051 129.091 -2,24 

Serviços Industriais de Utilidade Pública - SIUP 942 1.394 47,99 

Construção Civil 514 459 -10,62 

Diferenças 20.775 20.393 -1,84 

Total da Indústria 181.563 179.826 -0,96 

Fonte: Eletrobrás. Elaboração SEPLAG/SINC. 
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De forma agregada, constatou-se que o setor industrial recuou o consumo de 

energia elétrica em 0,96% (com dados disponíveis na tabela 2), no primeiro trimestre de 

2015 em relação ao período correspondente do ano anterior. Passando para a análise dos 

segmentos, notou-se uma variação relativa negativa para a construção civil (queda de 

10,62%) e para a indústria de transformação (decrescimento de 2,24%). Por outro lado, 

a extração mineral e os SIUP obtiveram aumento, auferindo 4,13% e 47,99%, 

respectivamente. 

Embora tenha ocorrido o crescimento no consumo de energia elétrica nos SIUP 

e na indústria extrativa mineral, este não foi suficiente para alterar a queda na utilização 

da energia na indústria como um todo, o que fornece indícios do atrofiamento do setor 

no estado. 

Construção Civil 

Assim como os dados de emprego e consumo de energia elétrica para a 

construção civil apontam para uma retração no primeiro trimestre do corrente ano, a 

análise de indicadores como o Índice de velocidade de Vendas
1
 (IVV) e o Custo da 

Construção Civil por Metro Quadrado
2

 corroboram para a identificação do 

comportamento de declínio deste setor. 

Tomando a tabela 3, observou-se que o IVV do mercado para a região 

metropolitana de Maceió, no primeiro trimestre de 2015, teve seu valor reduzido, 

passando de um índice de 9,10 em janeiro, para 5,10 em março, perfazendo uma média 

de IVV para o trimestre de 7,70. Este resultado evidencia a queda na velocidade das 

vendas nessa localidade. Para o primeiro trimestre de 2014, o IVV atingiu uma média 

de 2,00, o que sinalizou para a difícil situação que passou o setor nesse período. 

Em relação ao custo da construção civil por metro quadrado em Alagoas, com 

dados contidos na tabela 3, constatou-se que este custo aumentou tanto no primeiro 

                                                           
1
 Este índice é calculado para a região metropolitana de Maceió. Ele corresponde ao total das vendas de 

unidades habitacionais dividida pela oferta total de imóveis residenciais, multiplicado por 100. 

2
 Em parceria com a Caixa Econômica Federal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

desenvolve a execução da mensuração deste indicador mensalmente, através do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). 
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trimestre de 2014, como no período equivalente em 2015. Para o trimestre analisado do 

corrente ano, o custo por m² que correspondeu a R$ 838,60 em janeiro, alcançou          

R$ 850,37 em março, representando uma elevação de 1,4%. A média de custo para este 

período implicou em R$ 844,64. 

No primeiro trimestre de 2014, o custo da construção por m² que em janeiro era 

de R$ 798,13, passou a ser de R$ 801,82 em março, o que significou um aumento de 

0,46%, com uma média para os três primeiros meses do ano de R$ 799,66. Na 

comparação entre os primeiros trimestres de 2014 e 2015, a média dos custos por metro 

quadrado da construção obteve um acréscimo de 5,62%. 

Convém salientar que o crescimento dos custos da construção por m² tendem a 

acompanhar o aumento da inflação, que impacta na elevação dos preços da matéria-

prima e da mão de obra empregada no setor. 

Tabela 3. Indicadores (Índice de Velocidade de Vendas – IVV - Região 

Metropolitana e Custo por Metro Quadrado - Estado) da Construção Civil em 

Alagoas, para os Primeiros Trimestres de 2014 e 2015 

Mês/ano 
IVV (Região Metropolitana) 

Custo da Construção por m² 
(Alagoas) 

2014 2015 2014 2015 

Janeiro 2,80 9,10 798,13 838,60 

Fevereiro 2,20 8,90 799,02 844,96 

Março 1,00 5,10 801,82 850,37 

Média do 1º Trimestre 2,00 7,70 799,66 844,64 

Fonte: IBGE e Sinduscon – AL. 

Petróleo e Gás Natural 

Observando os dados relacionados a produção de petróleo e gás natural em 

Alagoas, pode-se identificar uma queda (18,43%) da produção conjunta de petróleo e 

seus derivados, relatados na tabela 4, no primeiro trimestre de 2015 em comparação a 

igual período do ano anterior. 

A produção de petróleo (em barris) apresentou um crescimento de 2,83%, ao 

passo que a de gás natural registrou um declínio de 25,43% e a de líquido de gás natural 
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recuo de 30,82%, na passagem do primeiro trimestre de 2014 para o período 

correspondente do corrente ano. 

Tabela 4. Produção de Petróleo, Gás Natural, Líquido de Gás Natural, em Barris, para o 

Primeiro Trimestre de 2014 e 2015 

Produção 

Produção de Petróleo e Gás Natural (em barris) 

no 1º Trimestre 

2014 2015 Variação (%) 

Petróleo 388.289  399.282  2,83 

Líquido de Gás Natural - LGN 143.642  99.373  -30,82 

Gás Natural 925.660  690.265  -25,43 

Total 1.457.591 1.188.920 -18,43 
Fonte: ANP. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Estes resultados verificados para a produção de petróleo e gás natural, além dos 

dados referentes ao consumo de energia elétrica, à construção civil e ao emprego para o 

setor Industrial, corroboram para realçar a situação de dificuldade que passa a indústria 

como um todo no estado de Alagoas, para o período analisado. 
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