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Considerando dados mais favoráveis em 
setembro, a maior parte dos indicadores 
na indústria alagoana expandiu na 
passagem de agosto para setembro. Esses 
resultados embora possam revelar, ainda, 
o baixo dinamismo do setor, acena uma 
recuperação da demanda interna por bens 
industriais. Embora a maioria dos 
segmentos afetados tenha apresentado 
uma rápida recuperação, o desempenho 
recente tem sido determinado pela 
instabilidade. Além da falta de intensidade 
da demanda interna, a indústria alagoana 
enfrenta um cenário externo menos 
favorável, principalmente em termos do 
crescimento do comércio mundial. O 
processo de desaceleração do 
crescimento mundial torna mais cautelosa 
as perspectivas para a demanda externa 
de commodities do açúcar e PVC. 
Corroborando esse cenário, mesmo que a 
previsão inicial de produção açucareira  
seja atingir um volume superior ao ciclo 
anterior, considerando os bons índices 
pluviométricos, as exportações em 
setembro, segundo os dados 
disponibilizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
registraram de janeiro a setembro de 
2019, um recuo de (-50,34%) na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado, totalizando  um valor de US$ 
201,24 milhões. Ressalta-se que o volume 
açucareiro atingiu US$ 168,86 milhões e 
significou uma  retração de (-14,6%), com 
uma participação de 84% no mercado 
internacional.  De forma geral, a retração 
mais incisiva nas exportações foi 
determinada pelo recuo na exportação de 
PVC, que apontou um valor de US$ 4,85 
milhões e uma queda de (-48,4%) no 
acumulado do ano, na comparação  com o 
mesmo período de 2018, resultado da 
paralisação pela Braskem de suas 
unidades  no  Estado. No detalhamento 
setorial, com 2,1 milhões de cana 
processadas até o fim do mês de 
setembro, a safra açucareira  19/20  opera 
 
 

 
 
com 14 unidades produtivas e aponta um 
crescimento de 13% em relação ao ciclo 
anterior. No tocante a produção, foram 
processadas 128 mil toneladas de açúcar e 
48.886 milhões de litros de 
biocombustível. Em relação a geração de 
emprego com aumento de (27,87%) no 
indicador de emprego industrial, o setor já 
acumula quase 60 mil empregos entre 
diretos e indiretos nessa safra, segundo 
dados do Sindaçúcar-AL. De acordo com o 
levantamento, com relação ao 
comportamento do emprego formal em 
Alagoas, os municípios que tiveram o 
maior saldo positivo na contratação de 
emprego estão situados na região 
canavieira do estado, ligados à atividade 
das usinas no refino do açúcar, em 
especial, São Luís do Quitunde e Matriz do 
Camaragibe. Em termos de desempenho 
setorial, em especial, a indústria química 
apresentou forte alta  no mês de 
setembro de (41,57%), resultado da base 
de comparação reprimida dos meses 
anteriores que levou a uma queda de (-
38,29%) no acumulado do ano, refletindo 
os impactos das medidas anunciadas em 
maio pela maior empresa do setor com o 
encerramento da atividade mineraria. 
Somente a planta de PVC da Braskem está 
operando com matéria-prima 
(diclorometano) importada, sendo que a 
unidade de cloro-soda poderá voltar a 
operar se o sal for trazido de outra região 
que significará importação de matéria-
prima para manter a produção de plástico 
em Maceió.  Como tal, as vendas externas 
foram afetadas pela redução da 
exportação de produtos. Dados veiculados 
pela Braskem destacam que o fechamento 
da mina de sal-gema em Maceió trará 
impactos de 30 milhões a 40 milhões de 
dólares por trimestre, contribuindo para 
aumentar o cenário de incerteza da cadeia 
produtiva no Estado. Na análise do 
indicador de emprego industrial, a 
indústria alagoana obteve um crescimento 
de (16,92%) frente ao mês anterior.  
 

Vendas Industriais 
A venda industrial cresceu 
(22,45%) em setembro, 
considerando o setor 
Sucroenergético. É o primeiro mês 
de elevada alta do indicador, em 
razão da safra açucareira, que 
acumula (-11,16%) de queda no 
período. 
 
 

Custo das Operações  
Indutriais 
Custos da indústria expandem 
(4,03%) em setembro, mas a 
queda de (-7,73%) no acumulado 
do ano é puxada por redução nos 
custos com capital de giro, 
tributos e energia. 
 

Pessoal Empregado 
No ano, o emprego ficou em 
queda em sete meses e cresceu 
em dois. Como tal, o emprego 
recuou (-0,41%), excluso setor 
sucroenergético, na comparação 
com  setembro  de 2018, 
enquanto o acumulado no ano 
recua (-2,46%). 

 

Remunerações Pagas 
Resultado das contratações 
açucareiras aumenta o indicador 
em (11,34%) frente a agosto de 
2019. 

 

Horas Trabalhadas 
As horas trabalhadas na produção 
cresceram (4,13%) em setembro, 
considerando os resultados com 
setor sucroenergético. É a quarta 
alta nos últimos nove meses.  
 

Utilização da  
Capacidade Instalada 
A Utilização da Capacidade 
Instalada de setembro ficou em 
71%, percentual acima ao do mês 
anterior.  A variável encontra-se 
perto da estabilidade no ano. 
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RESUMO EXECUTIVO 
Semelhante à média histórica, o mês de setembro foi marcado pelo 

desempenho positivo de todas as variáveis em mais de uma base 

comparação. 
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Considerando outra base de 
comparação, CAGED/MT, em setembro 
de 2019, foram criados 16,529 
empregos celetistas, uma alta de 
(4,95%) em relação ao mês anterior, 
devido à presença de fatores sazonais 
relacionados às atividades vinculadas à 
cana de açúcar. Neste contexto, a 
Indústria de Transformação foi 
destaque no mês, com a criação de 
13.014 vagas formais, ficando atrás 
apenas de São Paulo, que liderou o 
ranking no mês, com a criação de 
36.156 postos e de Pernambuco que 
criou 17.630 vagas formais. Em 
seguida, a Agropecuária com 2.397 
empregos de carteira assinada. Por 
fim, o setor de Serviços gerou 666 
novas vagas. É importante ressaltar 
que a utilização da capacidade 
instalada chegou a 71%, bem inferior à 
média em igual período de 2015 e 
2017 (exceto 2014 e 2016) que 
alcançava 80% nesse período, mas 
ainda acima da média de agosto de 
2019 com 68% e abaixo de setembro 
de 2018 com 80%. Neste contexto, 
deve-se contemplar os efeitos das 
medidas de estímulos a  demanda para 
o  financiamento   de  certos  bens  que  

impactarão a dinâmica de setores, além 
do rebatimento da liberação do FGTS, 
da redução da taxa básica de juros, do 
aumenta da oferta de crédito, início da 
aprovação das reformas do governo e 
da expectativa positiva para 
investimentos em plantas industriais 
por setores que preveem a redução do 
agravamento da crise e recuperação do 
consumo das famílias. Mesmo que 
ainda haja falta de estímulos em 
decorrência do ritmo modesto de 
crescimento da demanda interna, a 
produção industrial vem sendo 
estimulada por outros fatores e o hiato 
entre o desempenho das vendas no 
varejo e produção industrial deverá ser 
minimizado nos próximos meses. 
Mesmo que a desaceleração da 
economia mundial reduza as 
perspectivas para o crescimento do 
comércio, deprimindo as cotações das 
commodities alagoanas e, dessa forma, 
prejudique a economia alagoana, é 
previsto o aumento do PIB para o 
estado de Alagoas, segundo Secretaria 
de Estado do Planejamento, Gestão e 
Patrimônio (Seplag). De acordo com 
dados do IBGE publicados 
recentemente, o PIB de Alagoas cresceu 

3,3% em 2017 em relação a 2016, 
chegando ao valor de R$ 52,84 bilhões. 
Ainda que tenha ocorrido uma queda 
de (-6,3%) na indústria, o PIB per capita 
(por habitante) cresceu em Alagoas, de 
R$ 14.723,70 em 2016 para R$ 
15.653,51 em 2017. Em setembro de 
2019, as vendas reais da indústria 
avançaram em termos reais (22,45%), 
sobre agosto. O custo das operações 
industriais elevou (4,03%) na mesma 
comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou uma elevada 
expansão de (16,92%).  A variável hora 
trabalhada registrou expansão de 
(4,13%) frente a agosto. O aumento 
das horas refletiu na elevação do nível 
de utilização da capacidade instalada. 
A indústria alagoana passou de 68% 
para 71%, o que representa uma 
expansão de 3 p.p. em relação a 
agosto. A massa salarial industrial 
apresentou uma expansão de (11,34%) 
no mês de setembro em relação ao 
mês anterior.  
 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Vendas Industriais 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

A venda industrial apresenta alta elevada ao crescer em setembro (22,45%) frente a agosto. Mesmo 
com esse resultado, todavia o setor acumula queda de (-11,16%) no ano. 
 
 
 

Na análise da indústria alagoana, no mês 
de setembro, o nível de atividade 
registrou expansão na venda industrial 
de (22,45%) na comparação com agosto. 
O crescimento do nível de atividade 
registrado em setembro foi o terceiro do 
ano de 2019. Os outros foram verificados 
em maio (+5,37%, segundo número 
revisado) e em julho (+6,37%, dado 
revisado). No restante dos meses, houve 
queda. A projeção da expansão da 
economia, divulgada pela previsão do PIB 
para o estado elevou para 2,4%, ante 2%, 
para este ano já considerando a 
expansão do setor de agropecuária com 
13% e os ganhos de competitividade 
provocados pelo dólar mais valorizado 
ante o real. 
Em termos de análise, o setor 
sucroenergético experimenta um 
momento de alívio, após enfrentar 
situações críticas nos últimos quatro 
anos. Setembro já é o segundo mês de 
moagem em que foram processadas 128 
mil toneladas de açúcar e 48.886 milhões 
de litros de biocombustível. De acordo 
com o levantamento divulgado pelo 
Departamento Técnico da entidade, ante 
ao mesmo período do ciclo passado, 
houve uma variação positiva de 13%. Em 
processo produtivo já são 14 unidades 
industriais em operação. A dinâmica do 
setor açucareiro impactou positivamente 
nas vendas, geração de empregos e 
expansão das horas trabalhadas, 
fomentando no mês a indústria 
alagoana. 
A indústria Química teve a segunda 
maior elevação nas vendas, com a 
variação positiva de (41,57%) comparado 
com o mês anterior. Na sequência, o 
segmento de Madeira alcançou a alta de 
(10,15%) nas vendas no mês de 
setembro.  No contraponto, o segmento 
de Vestuário e Calçados apresentou no 
mês um recuo nas vendas de (-52,04%), 
a Indústria Mecânica com (-35,70%) e 
Material de Transporte com (-26,63%). 
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A variável custos de operações 
industriais aumentou (4,03%) em 
setembro deste ano, na comparação 
com agosto, mas recuou (-10,90%) 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado. Na 
comparação do acumulado até 
setembro de 2019, a queda é de (-
7,73%) em relação ao acumulado de 
2018. Diante dessa retração, estima-
se que a condição de queda tenha 
permitido ganhos de lucratividade e 
de competitividade para a indústria 
no período, principalmente no 
mercado doméstico. Destaca-se que 
parte desse recuo é originado por 
alguns componentes da variável, 
como o custo tributário, de capital de 
giro e de produção que recuaram no 
ano. 
Com o aumento da projeção do PIB 
para o Estado, estima-se que a queda 
do custo tributário pode estar 
relacionada ao hiato da arrecadação 
tributária frente à produção, 
principalmente porque em 
momentos de retomada da 
produção, o PIB industrial se eleva 
antes da arrecadação. 
Como a oferta de crédito tem se 
expandido, o custo com capital de 
giro recuou de agosto para 
setembro, considerando, ainda, a 
queda da taxa Selic que reduziu o 
custo de captação dos bancos aos 
tomadores de empréstimo. 
Adicionalmente, a redução do custo 
com energia influenciou também a 
queda no custo de produção.  
Como tal, a retração no mês ocorreu 
de maneira disseminada entre os 
setores industriais, refletindo em 
taxas de retração semelhantes 
comparadas com o ano anterior. Os 
dados confirmam, que apenas cinco 
dos quinze gêneros pesquisados, 
apresentaram alta nos custos.   
 
 
 
 

Custo de Operações Industriais              
 
Alta da variável é advinda, principalmente, da expansão dos custos de produção no setor Químico 

e em Produtos Alimentares e Bebidas.  

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Segundo os dados da pesquisa de 
indicadores de desempenho, no mês 
de setembro de 2019, foram geradas 
mais de 16.000 vagas de empregos 
em Alagoas. Tal condição é resultado 
das contratações do setor 
sucroenergético que alcançou um 
aumento de (27,87%) frente a agosto 
de 2019. 
Em termos relativos, essa elevação 
representa a maior taxa de 
crescimento verificada no emprego 
industrial no ano, com expansão de 
(16,92%) em relação ao estoque de 
assalariados com carteira assinada do 
mês anterior em toda a indústria de 
Alagoas. Outro setor de atividade que 
contribuiu em termos de elevação 
para este resultado foi Material de 
Transporte com (10,22%) de 
crescimento comparado com o mês 
anterior.  
O comportamento positivo na criação 
de empregos com carteira assinada 
registrou variação positiva no 
acumulado do ano, repetindo no 
trimestre o patamar dos meses de 
agosto e julho, e permaneceu com o 
comportamento de maior dinamismo. 
Em outra base de comparação, 
percebe-se uma pequena variação 
negativa de (-1,99%), excluído o setor 
sucroenergético, relativamente à 
indústria geral quando comparado 
com o mês anterior. Tais números 
demonstram que de forma geral os 
indicadores de trabalho evoluíram de 
modo tímido no processo da 
recuperação do nível da atividade 
econômica.  
Destaca-se, assim, que, os setores 
Indústria Mecânica (-5,39%), Madeira 
(-5,37%) e Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha (-5,13%) não 
apresentaram um desempenho 
satisfatório no mês de setembro.  

Nível de Emprego Industrial 

 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Ao se comparar o acumulado entre janeiro e setembro de 2019 e de 2018, excluído os dados 
do setor sucroenergético, a variável emprego industrial registra queda de (-2,46%). 
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O mês de setembro apresentou 
crescimento de (11,34%) nas 
remunerações brutas, índice 
demonstrado no gráfico ao lado. Após 
um período de instabilidade, os salários 
demonstram uma curva ascendente no 
mês de setembro. O principal setor 
responsável por esse crescimento foi o 
sucroenergético, com aumento de 
(32,48%) nos salários, representando 
59% do que foi gasto com salários na 
indústria alagoana. Consequência das 
contratações necessárias da safra de 
açúcar, do aumento de horas extras 
pagas, do acerto em banco de horas e 
das demissões ocorridas em algumas 
das empresas pesquisadas no mês de 
setembro. 
No cenário nacional a massa real de 
salários da indústria aumentou (0,4%) 
em setembro frente a agosto, na série 
que desconta os efeitos sazonais. Na 
comparação com setembro do ano 
passado, o indicador registra queda da 
(-1,5%). Apesar disso, o rendimento 
médio do trabalhador cresceu 1,7% em 
setembro frente a agosto, na série com 
ajuste sazonal. O rendimento médio do 
trabalhador da indústria alagoana 
cresceu 1,6% em setembro frente a 
agosto, na série com ajuste sazonal. Na 
contramão, na análise setorial, a 
Indústria Diversas e Mobiliários teve os 
salários reduzidos em (-10,64%), 
consequência da retração das vendas. 
O setor de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha também 
apresentou queda na massa salarial de 
(-8,49%).  O acumulado no ano (-
7,16%), ainda está em fase de 
recuperação, pelas quedas que 
ocorreram no segundo trimestre. O 
crescimento do rendimento médio do 
trabalhador e da massa de salários em 
tempos de redução do emprego ocorre 
por causa dos reajustes salariais de 
algumas categorias e da desaceleração 
da inflação. 
 

Remunerações Brutas 

 
Durante o ano de 2019, o indicador oscilou entre altas e perdas, sendo seis quedas mais 
intensas. Assim, o indicador apresenta recuo de (-11,74%) na comparação com setembro do 
ano passado e de (-7,16%) no acumulado dos doze meses. 
 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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As horas trabalhadas na produção 
cresceram (4,13%) em relação a 
agosto, mas ainda ficaram (4,99%) 
acima do verificado em setembro de 
2018. No acumulado do ano, a alta é 
de (36,93%). O cenário se mostra um 
pouco menos favorável quando 
analisamos os resultados setoriais em 
decorrência do efeito da safra 
açucareira no indicador. 
Tomando por base a desagregação 
setorial, a análise aponta para um 
nível de negatividade bastante 
disseminado. De um total de quinze 
segmentos, apenas dois operam com 
uma taxa de positividade no mês de 
setembro. Grande parte do mau 
desempenho da indústria no mês pode 
ser explicada pela paralisação ocorrida 
na produção da unidade de sal-gema 
da Braskem no período. Ademais, a 
indústria segue enfrentando uma série 
de questões mais estruturais, 
relacionadas à baixa produtividade, as 
margens de lucro fragilizadas e ao 
custo unitário do trabalho alto. 
Ao longo do segundo semestre, a 
variável apresentou sinais de 
recuperação, principalmente com a 
inserção de alguns itens da agenda de 
reformas do governo, principalmente 
a reforma da previdência, as medidas 
macroprudenciais, juntamente a um 
cenário de liquidez internacional, que 
revigorizam as decisões por novos 
projetos. O comportamento dos 
investimentos tem se mostrado abaixo 
da sua média histórica, mas apresenta 
ascendência no aumento e atração de 
novos investimentos para o estado. 
 
 

Horas Trabalhadas 
 

 
As horas trabalhadas na produção avançaram (4,13%) em setembro, considerando os resultados 
inclusos a indústria do açúcar. É a quarta alta nos últimos nove meses. 
 
 
 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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Em setembro, o nível médio de 
Utilização da Capacidade Instalada 
situou em 71%, inferior ao mesmo 
período de 2018 que foi de 80%. 
Entretanto quando excluso o setor 
sucroenergético, a indústria não 
demonstra perspectiva total de 
retomada de crescimento da 
variável, após a acentuada queda 
ocorrida em agosto. Com a retomada 
das vendas e aproximação do 
período do final do ano e do 
aumento de encomendas, a indústria 
poderá ampliar a sua produção e 
aumentar sua capacidade em 5% 
quando comparada com o mês 
anterior. 
No recorte setorial, por um lado, o 
setor sucroenergético amplia em 2% 
a utilização da capacidade instalada, 
visto que no mês anterior utilizava 
apenas 82% de sua capacidade. 
Assim, esse aumento sintetiza a 
evolução geral da indústria, ainda 
que nem todas as usinas tenham 
iniciado as suas atividades de 
moagem da cana-de-açúcar. 
Ressalta-se que essa utilização é 
representada por 82% da capacidade 
instalada e, diante disso, percebe-se 
uma expectativa de expansão para os 
próximos meses. Por outro lado, com 
a maior utilização da capacidade 
instalada, a indústria da Construção 
Civil conduz as suas atividades 
industriais em setembro com 94% de 
utilização. 
No cenário da economia brasileira, a 
utilização da capacidade instalada na 
indústria brasileira ficou em 78% em 
setembro, apresentando 0,5% de 
crescimento sobre agosto, conforme 
dados dessazonalizados da 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI).  
  
 

A utilização da capacidade instalada é 3 pontos percentuais superiores a registrada em agosto de 
2019 e 9 pontos percentuais inferiores a registrada em setembro de 2018. 

 

 

 

Capacidade Instalada 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL 
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