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COMPORTAMENTO DA INDÚSTRIA ALAGOANA NO SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2015 

 
Superintendência de Produção da Informação e do Conhecimento (SINC) 

Diretoria de Estatística e Indicadores 

 

 

O cenário econômico atual do país caracterizado pelas expectativas de queda no 

Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2015, aumento da inflação, dos juros (taxa 

Selic), tributos e cortes orçamentários, estes últimos sendo implementados com o intuito 

de garantir o sucesso do ajuste fiscal, atuam de modo a trazer efeitos negativos sobre a 

atividade econômica produtiva, impactando no desempenho da indústria nacional e na 

alagoana.  

Conforme a pesquisa de indicadores industriais levantada pela Confederação 

Nacional das Indústrias (CNI), para o segundo trimestre de 2015 em comparação com 

igual período do ano anterior, o desempenho da indústria brasileira segue em trajetória 

descendente. Observando os dados desta pesquisa, constata-se que há diminuição no 

volume de emprego industrial (de 5,4%), na massa salarial (5,4%) e nas horas 

trabalhadas (8,5%). 

O saldo de empregos vinculados a indústria alagoana exibiu desempenho 

semelhante ao nacional. Com dados expressos na tabela 1, este foi negativo para o 

segundo trimestre de 2015, quando contabilizou perdas de 24.370 postos de trabalho. 

Em 2014, para o mesmo período, verificou-se um saldo negativo de 21.703 empregos. 

Cabe salientar que devido a sazonalidade, o segundo trimestre do ano tende a 

apresentar quedas no estoque de empregos, implicando saldos negativos. Este resultado 

é influenciado fundamentalmente pelas demissões verificadas na indústria de 

transformação, que abarca o setor sucroalcooleiro. Como a produção das usinas de 

açúcar e álcool ocorre predominantemente de setembro a março, período 

correspondente a moagem da cana-de-açúcar, principalmente nos meses de abril e maio 

são verificados os desligamentos provenientes do setor.  
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Convém destacar que, para o segundo trimestre de 2015, os saldos negativos 

foram mais expressivos que os alcançados no trimestre correspondente do ano anterior. 

Observando os saldos de empregos por segmento industrial em alagoas, 

presentes na tabela 1, notou-se que no segundo trimestre de 2014 todas as categorias 

esboçaram saldos negativos. Em 2015, com a exceção dos Serviços Industriais de 

Utilidade Pública (SIUP) que registraram saldos positivos, os demais segmentos 

industriais vislumbraram saldos negativos. 

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

de 2014 e 2015 

SETORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA 

SALDO DO 2º TRIMESTRE 

Variação Absoluta 

2014 

Variação Absoluta 

2015 

Extrativa Mineral -39 -11 

Indústria de Transformação -21.036 -23.205 

Serviços Industriais de Utilidade Pública - SIUP -35 47 

Construção Civil -593 -1.201 

Total da Indústria -21.703 -24.370 

Total Geral -21.551 -24.542 

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

Alguns aspectos destacam-se no sentido de fornecer explicações para a indústria 

de transformação corresponder ao segmento que sofreu maiores perdas nos saldos de 

empregos. Entre eles podem-se citar: a defasagem dos preços do etanol, a 

desvalorização dos preços das commodities (como o açúcar) e ajustes salariais, 

corroborando para o aumento do endividamento das usinas do setor. 

Na tabela 2 estão disponíveis os dados referentes ao consumo de energia elétrica 

em megawatt-hora (MWh) para o setor industrial e seus segmentos, para o segundo 

trimestre de 2014 e 2015.  
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Tabela 2. Consumo de Energia Elétrica em Megawatt-hora (MWh) por Segmento 

Industrial, para o Segundo Trimestre de 2014 e 2015 

Segmento da Indústria 

Consumo de energia no 2º 

trimestre [MWh] Variação 

relativa  

(%) 2014 2015 

Extrativa Mineral 27.555 27.897 1,24 

Indústria de Transformação 134.316 123.439 -8,10 

Serviços Industriais de Utilidade Pública - SIUP 901 3.002 233,29 

Construção Civil 504 409 -18,87 

Diferenças 25.013 21.963 -12,19 

Total da Indústria 188.288 176.709 -6,15 

Fonte: Eletrobrás. Elaboração SEPLAG/SINC. 

O setor industrial, no segundo trimestre de 2015 em relação ao trimestre 

correspondente do ano de 2014, reduziu o consumo de energia elétrica em 6,15%, (com 

dados presentes na tabela 2). Analisando os segmentos, observou-se que a construção 

civil com variação negativa de 18,87% e a indústria de transformação (recuo de 8,10%) 

representaram as categorias que contribuíram para o arrefecimento do consumo 

energético do setor industrial. Por outro lado, a extração mineral e os SIUP registraram 

elevação, perfazendo 1,24% e 233,29%, respectivamente. 

Contudo, o crescimento no consumo de energia elétrica nos SIUP e na indústria 

extrativa mineral não foi suficiente para mudar o declínio na utilização da energia na 

indústria em sua totalidade, o que aprovisiona indícios da situação difícil que passa o 

setor. 

Construção Civil 

Como apontado anteriormente, os dados de emprego e consumo de energia 

elétrica para a construção civil revelam as dificuldades enfrentadas no segundo trimestre 

do corrente ano neste setor. Para proporcionar uma melhor análise do setor no estado de 
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Alagoas, aborda-se o Índice de Velocidade de Vendas
1
 (IVV) e o Custo da Construção 

Civil por Metro Quadrado
2
. 

De acordo com a tabela 3, o Índice de Velocidade de Vendas (IVV) para a 

região metropolitana de Maceió, que em abril era de 3,50, em junho alcançou 2,70, 

indicando diminuição de ritmo nas vendas de imóveis. Em abril de 2014, este índice 

estava em 1,20 e elevou-se para 3,40 em junho, perfazendo trajetória inversa ao 

comportamento verfificado para os meses do segundo trimestre do corrente ano. 

Tomando as médias de IVV’s, constatou-se que no segundo trimestre de 2014 esta foi 

2,13, inferior a média registrada para o período correspondente de 2015, quando este 

índice atingiu 3,47. 

Tabela 3. Indicadores (Índice de Velocidade de Vendas – IVV e Custo por Metro 

Quadrado) da Construção Civil em Alagoas, para os Segundos Trimestres de 2014 e 

2015 

Mês 

IVV Custo da Construção por m² 

2014 2015 2014 2015 

Abril 1.20 3.50 803.35 849.14 

Maio 1.80 4.20 801.78 851.49 

Junho 3.40 2.70 805.32 877.97 

Média do 2º Trimestre 2.13 3.47 803.48 859.53 

Fonte: IBGE e Sinduscon – AL. 

O importante a destacar é que apesar da média de IVV ter sido superior no 

segundo trimestre do ano vigente, na comparação com período equivalente em 2014, 

ocorreu um recuo nos índices observados mensalmente de abril a junho de 2015, não 

permitindo confimar a recuperação do setor no período estudado. 

O custo da construção civil por metro quadrado em Alagoas, com dados 

presentes na tabela 3, aumentou tanto nos meses do segundo trimestre de 2014, como no 

                                                           
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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período equivalente do corrente ano. Para o período examinado, em 2015, o custo por 

m² que era de R$ 849,14 em abril, passou para R$ 877,97 em junho, implicando uma 

elevação de 3,40%. A média de custo para o segundo trimestre de 2015 alcançou         

R$ 859,53, o que representou um aumento de 6,98%, visto que no segundo trimestre de 

2014, a média havia atingido R$ 803,48. 

Cabe atentar que o crescimento dos custos da construção por m² tende a 

acompanhar o aumento da inflação, pois a elevação dos preços das matérias-primas e da 

mão de obra acarretam dificuldades para o setor, elevando os custos. 

Petróleo e Gás Natural 

Em se tratando da extração de petróleo e gás natural, de acordo com a tabela 4, 

notou-se que ocorreu um recuo de 22,10% nesta atividade, na comparação do segundo 

trimestre de 2015 ao trimestre correspondente de 2014. 

Tomando a produção de petróleo isoladamente (em barris), para o mesmo 

período, observou-se um decrescimento de 6,36%. A extração de gás natural registrou 

uma diminuição de 29,80%, e a de líquido de gás natural exibiu retração de 22,11%. 

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

Segundo Trimestre de 2014 e 2015 

Produção (em barris) 

2º Trimestre 

2014 2015 Variação (%) 

Petróleo 436.174 408.415 -6,36 

Líquido de Gás Natural - LGN 131.016 102.050 -22,11 

Gás Natural 890.744 625.279 -29,80 

Total 1.457.933 1.135.745 -22,10 

Fonte: ANP. Elaboração SEPLAG/SINC. 

Portanto, os dados discutidos nesta nota técnica apontam para a identificação de 

dificuldades nos setores industriais ligados a indústria de transformação, a construção 

civil e a indústria extrativa mineral. Preliminarmente, parecem indicar para um 
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encolhimento do setor industrial no segundo trimestre, com base nos dados de consumo 

de energia elétrica e de emprego. 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Agência Nacional do petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. Dados de 

Petróleo e Gás Natural. Disponível em: 

<http://www.anp.gov.br/?pg=69299&m=&t1=&t2=&t3=&t4=&ar=&ps=&1431960713

225>. Acessado em: 06 de julho de 2015. 

 

Eletrobrás. Dados de Consumo de Energia Elétrica.  

Fechamento de Usinas Alagoas à Falência, Jornal Extra de Alagoas. 2 de novembro 

de 2013. Disponível em: <http://www.extralagoas.com.br/noticia/11573/esta-semana-

nas-bancas/2013/11/02/fechamento-de-usinas-pode--levar-alagoas-a-falencia.html>. 

Acessado em: 14 de maio de 2015. 

IBGE. Dados da Construção Civil. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=2296>. Acessado em: 07 de 

julho de 2015. 

 

Indicadores Industrais. Confederação Nacional da Indústria – CNI. Ano 17, n. 6, 

junho de 2015, ISSN 1983-621X. Disponível em: 

<http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/cni_estatistica_2/2015/08/04/11/Indicador

esIndustriais_Junho2015.pdf >. Acessado em: 06 de agosto de 2015. 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE (CAGED). Disponível em: 

<http://portal.mte.gov.br/caged_mensal/principal.htm >. Acessado em: 05 de julho de 

2015. 

 

Sinduscon – AL. Dados da Construção Civil. Disponível em: <http://www.sinduscon-

al.com.br/>. Acessado em: 06 de julho de 2015. 

 

 


