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RESUMO EXECUTIVO

A análise da pesquisa de desempenho 
industrial elaborada pelo IEL/AL em 
setembro de 2017 destaca que os 
Indicadores mais relacionados à produção, 
como venda industrial e horas trabalhadas 
apresentam retração face ao mês anterior. 
Ainda que não haja uma inflexão aos 
patamares pontuados pela crise, os 
resultados positivos de agosto em outras 
variáveis e, sobretudo, do segundo trimestre 
do ano prevalecem no acumulado do ano. 
Todavia é percebido que a sustentação do 
indicador com certa taxa de positividade 
apresenta uma certa fragilidade para que a 
indústria confirme uma trajetória sustentada 
de crescimento. Assim, a venda industrial no 
mês retraiu (-2,51%) na série incluso efeitos 
sazonais açucareiros. Enquanto o emprego 
mostrou alta de 5,02% e as horas trabalhadas 
apresentaram retração de (-2,34%).  Por 
sua vez, a queda das horas trabalhadas 
não impactou a utilização da capacidade 
instalada que apresentou uma alta de 1 
p.p, mesmo com a falta de uma sequência 
de resultados positivos. O destaque nesse 
cenário é a expansão das horas trabalhadas 
no mesmo período, visto que o aquecimento 
da atividade industrial, entretanto, não levou 
a pressões no uso da capacidade produtiva.

Um fato importante a se registrar é que 
no ano de 2017, a indústria se manteve 
em níveis superiores ao registrado em 
igual período de 2016 ou ao mesmo mês 
do ano anterior, excetuando-se o pessoal 
empregado e o rendimento médio. Logo, 
a maior queda é a do emprego, (-22,15%) 
quando comparado a igual período do ano 
anterior. Destaca-se, ainda, que a Utilização 
da Capacidade Instalada média de 2017 
apresenta bastante diferença da média de 
2016, que é 16 pontos percentuais superiores 
à média para o período janeiro-setembro dos 
anos anteriores da série, ou seja, 2013-2016.

Na comparação de setembro para agosto 
de 2017, a indústria de Alagoas apresentou 
variações positivas em dois importantes 
segmentos e em 5 dos 15 segmentos 
pesquisados. Entre os gêneros, as principais 
influências positivas foram Indústria Química 
com (5,29%) e Minerais Não-Metálicos 
com (6,31%), principalmente porque os 

dois reverteram os resultados negativos 
registrados no mês anterior: -5,6% e -0,7%, 
respectivamente. Outras contribuições 
positivas vieram dos setores de Construção 
Civil (40,83%), Editorial Gráfica (11,35%) e 
Indústrias Diversas e Mobiliário (2,34%). 
Entre os nove setores que reduziram a 
venda nesse mês, Produtos Alimentares e 
Bebidas com (-2,26%) e Sucroenergético 
com (-29,52%) obtiveram os desempenhos  
negativos de maior relevância para a média 
global. Outras retrações negativas foram 
registradas nos setores de Madeira (-9,51%), 
Vestuários  e Calçados (-14,09%) e Indústria 
Mecânica (-45,18%). Em termos de análise 
setorial, a indústria química apresentou 
o melhor crescimento, com alta de 5,29% 
no mês e 14,62% no acumulado no ano de 
2017. De forma geral, os dados relativos à 
produção, vendas e demanda por produtos 
químicos em 2017, principalmente, mesmo 
considerando a base fraca de comparação de 
2016, corroboram a expectativa de retomada 
da indústria. Ademais, o setor apresentou 
um bom desempenho no volume de 
exportações, resultado do desempenho 
internacional dos preços dos produtos 
químicos que vem sendo afetado pela 
retração da cotação do barril do petróleo e 
do gás natural no mercado internacional, 
bem como da modificação da estrutura 
de suprimento de químicos no mundo. 
O setor Sucroenergético experimenta 
nesse ano uma expectativa de otimismo 
por meio de suas 14 unidades produtivas 
que estão em funcionamento, mesmo 
considerando a análise do Sindacúcar-
AL que destaca que a moagem começa 
também com preços menores praticados 
pelo mercado para alguns produtos do 
mix da cana, a exemplo do açúcar e do 
etanol. A crise enfrentada pelo segmento é, 
ainda, atribuída a estrutura de precificação 
que levou o preço dos combustíveis a 
permanecer estabilizado, enquanto os 
custos de operação das usinas aumentaram, 
asfixiando as empresas. No ciclo 2017/2018, 
as usinas deverão beneficiar 13,2 milhões de 
toneladas de cana. Em comparação com a 
quantidade de cana beneficiada na moagem 
passada, quando foram processadas pouco 

Vendas Industriais 
Setembro apresenta menor 
atividade industrial da série histórica 
do mês, sendo  marcado por forte 
retração na variável à medida que 
setor Sucronergético não impactou 
positivamente na composição do 
índice.

Custo das Operações Indutriais    
O COI da indústria alagoana 
apresentou crescimento em apenas 
três segmentos, mesmo com início 
da safra do setor Sucroenergético.

Pessoal Empregado
Na comparação com agosto, o 
mês de setembro apresentou 
uma alta expansão de (5,02%) no 
emprego industrial, incluso o setor 
Sucroenergético, fruto do avanço 
da safra e do melhor desempenho 
da indústria química.

Remunerações Pagas
O avanço das contratações 
açucareiras aumenta o indicador 
em 0,77% frente a agosto de 2017.

Horas Trabalhadas
A variável hora trabalhada registrou 
retração de (-2,34%) frente a agosto. 
A indústria alagoana passou 
de 79% para 80% na utilização 
da Capacidade Instalada o que 
representa uma alta de (1) p.p. em 
relação a agosto. 

Utilização da 
Capacidade Instalada
Utilização da Capacidade Instalada 
apresenta uma leve alta de 1 (p.p) 
que se dissemina em cinco dos 
quinze setores.
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Fatos Relevantes
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A indústria teve saldo positivo de empregos formais em 
setembro e apresentou crescimento 5,02% frente ao mês 
anterior.
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mais de 16 milhões de toneladas, 
percebe-se uma retração de (-18%).

Em relação à instalação de novas 
indústrias no Estado, segundo a Sedetur, 
o mês foi marcado pela concessão de 
incentivos fiscais para três empresas que 
planejam gerar 272 novos empregos, com 
investimentos adicionais de R$ 7 milhões. 
Entre as três, destaca-se a instalação da 
indústria New Plast Indústria e Comércio 
de Embalagens com expectativa de gerar 
40 novos empregos, com investimentos 
na ordem de R$ 2,5 milhões. Na 
sequência para outras duas já instaladas 
em Alagoas que é a RM Oliveira (Tintas 
Miracor), especializada na fabricação 
e comercialização de tintas, texturas 
e massas, que vai ampliar a produção 
com investimentos da ordem de R$ 
3,5 milhões com novos 72 empregos 
e a renovação dos benefícios para a 
Multinacional Pepsico, que realizará 
novos investimentos da ordem de R$ 1 
milhão com 150 empregos.  Por sua vez, 

segundo dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (Mdic), 
mesmo com redução de 78,13% em 
setembro frente a agosto, as exportações 
do Estado apresentaram um crescimento 
de 128,92% no acumulado do ano, Como 
tal, nos nove primeiros meses deste ano, 
as exportações apresentaram o valor US$ 
561,27 milhões com um crescimento de 
66,94% em relação ao mesmo período 
do ano passado, em que se alcançou 
o volume de US$ 201,72 milhões.

Segundo dados do CAGED, em 
Alagoas, os dados do mercado formal 
em setembro demonstram a criação de 
13.352 postos de trabalho, bem maior 
do que o registrado em setembro do 
ano passado, quando foram perdidos 
39.000 empregos formais. Todavia, o 
número representa um avanço à medida 
que é 2,28% maior que o registrado em 
agosto deste ano quando foi registrado 
6.869 admissões e 7.293 demissões.  
Na análise setorial,  o segmento que 

mais contratou no período foi o da 
Indústria de Transformação, com 8.120 
admissões contra 702 demissões. O 
setor de serviços, por outro lado, demitiu 
mais do que contratou. Foram 2.609 
demissões contra 2.477 contratações.   
Em setembro de 2017, as vendas reais 
da indústria recuaram, em termos 
reais (-2,51%), sobre agosto. O custo 
das operações industriais aumentou 
(0,46%) na mesma comparação. Por 
sua vez, o emprego industrial mostrou 
uma elevada expansão de 5,0%.  A 
variável hora trabalhada registrou 
retração de (-2,34%) frente a agosto. O 
recuo das horas não refletiu no nível 
de utilização da capacidade instalada, 
pois a indústria alagoana passou de 
79% para 80%, o que representou uma 
alta de 1 p.p. em relação a agosto. A 
massa salarial industrial apresentou 
uma expansão de 0,77% no mês de 
setembro em relação ao mês anterior.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em setembro o indicador de venda 
industrial recuou (-2,51%) e cresceu 
(3,66%) no acumulado de 2017 frente a 
igual período de 2016. O movimento de 
perda de ritmo da produção industrial 
foi marcante no final do terceiro 
trimestre do ano nos setores Vestuário 
e Calçado com recuo de (-14,09%), 
Sucroenergético com (-29,52%) e na 
Indústria Mecânica com (-45,18%).

No entanto, com a chegada do verão, 
aliado aos efeitos do consumo das festas 
natalinas e das férias escolares, bem como 
do calendário sazonal do setor açucareiro, 
os números da produção tendem 
historicamente a apresentarem altas. 
Todavia, é, ainda, notório o momento 
cambaleante pelo qual a indústria local 
passa, seja pelos rebatimentos da crise 
do setor Sucroenergético, seja pelo 
fraco desempenho na maioria das suas 
variáveis. Entre esses condicionantes, a 
indústria perdeu seu dinamismo na crise, 
mesmo considerando que alguns setores 
tenham usufruido no decorrer do ano de 
2017 uma retomada gradual da produção, 
mas se ainda alcançar os números de 2014.

Ao descontar os efeitos da sazonalidade 
açucareira, a venda industrial cresceu 
1,51% em setembro, frente a agosto. Dos 
nove primeiros meses do ano, em quatro 
a venda industrial se expandiu frente 
ao mês anterior. Na média do terceiro 
trimestre de 2017, frente ao trimestre 
anterior, o faturamento cresceu 1,3%.

Comparativamente ao mesmo mês 
do ano anterior, o faturamento cresceu 
0,86%. Essa alta foi mais intensa do que 
a registrada no mês de agosto, na mesma 
base de comparação. No acumulado 
do ano, frente ao mesmo período do 
ano anterior, o faturamento elevou-se 
3,66%. A variável recua para a grande 
maioria (10) dos setores industriais.

Indústria alagoana apresenta retração de (-2,51%), mesmo com participação do setor 
sucroenergético que iniciou a safra 17/18.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A variável Custos de Operações 
Industriais apresentou leve 
crescimento de (0,46%) em 
setembro em comparação ao mês 
anterior deste ano. O indicador 
de custos industriais é resultado 
dos custos tributários, com 
capital de giro e com a produção. 

Vale ressaltar que apenas 
três setores, dentre os quinze 
pesquisados pela IEL/AL 
registraram crescimento nesta 
comparação.  Na análise setorial, 
apresentaram aumento na 
variável os seguintes setores: 
Química com (3,247%), em 
decorrência do aumento dos 
custos de produção pelo volume 
de exportações; Editorial Gráfica 
com (10,61%), devido ao aumento 
de pedidos por conta das festas 
de natal e Indústrias Diversas 
e Mobiliário com (13,27%) 
em função do fechamento 
do período de vendas para 
o natal. No contratempo, os 
maiores recuos da variável 
aconteceram em Vestuário e 
Calçados (-15,87%) e Indústria 
Mecânica com (-39,07%). De 
forma geral, parte desse recuo 
dos dois setores é justificada pela 
devolução da alta dos meses 
anteriores. De janeiro a setembro, 
o índice de custo tributário subiu 
4,5% na comparação com agosto 
de 2017. Adicione-se no mesmo 
período uma alta do custo do 
capital de giro. Importante 
ressaltar que a variável permite 
um controle de despesas ou 
negociação com fornecedores 
à medida que as empresas 
antecipam variações nos preços 
dos produtos industrializados.

Na análise do ano de 2017, 
foram identificados dois fatores 
importantes referentes  a alta 
dos custos industriais, a indústria 
registrou retração nos preços dos 
seus produtos, o que indica uma 
redução na margem de lucro 
pelas empresas industriais no ano. 

COI aumenta em setembro, impulsionado pelo crescimento nas vendas das 
Indústrias Diversas e Mobiliário e Editorial Gráfica.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No que se refere ao nível 
de emprego, três dos quinze 
gêneros pesquisados registraram 
crescimento no mês de setembro. 
O resultado acumulado de 
janeiro a setembro contra igual 
período de 2016 apresenta 
aumento de 11,03% no ano.

Na comparação com agosto, 
o mês de setembro apresentou 
uma alta expansão de (5,02%) no 
emprego industrial, incluso o setor 
Sucroenergético, fruto do início 
da safra. Assim, as perspectivas 
do mercado de trabalho em 
Alagoas, ainda, confirmam o 
aumento do número de empregos 
formais em 2017, conforme a taxa 
acumulada. O setor de Produtos 
Alimentares e Bebidas contribuiu 
no crescimento na variação 
da taxa de contratações, com 
expansão de 3,43% no ano de 2017.

Entre os setores com destaques 
na composição do índice ano, 
destacam: Produtos Alimentares 
e Bebidas com 3,43%, Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha 
com 18,33% e Sucroenergético 
com 17,36%. As demais 
variações apresentam reduzido 
reflexo no consolidado no ano.

De forma geral, segundo dados 
do CAGED/MT os dados do mercado 
formal em setembro demonstram 
a criação de 13.352 postos de 
trabalho, bem maior do que o 
registrado em setembro do ano 
passado, quando foram perdidos 
39.000 empregos formais. Todavia, 
o número representa um avanço 
à medida que é 2,28% maior que 
o registrado em agosto deste ano 
quando foram registradas 6.869 
admissões e 7.293 demissões.

Mercado de trabalho segue em recuperação. De janeiro a setembro, o número de 
empregos alcançou alta de (11,03%) com destaque para os setores Sucroenergético 
e Alimentares e Bebidas. 

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A massa salarial real da indústria 
alagoana cresceu (0,77%) em 
setembro, na comparação com o 
mês anterior, mas a redução da 
massa salarial se estende para a 
maioria dos setores industriais. 
De forma geral, a alta da massa 
salarial, nessa base de comparação, 
mantém-se desde fevereiro deste 
ano. Ressalte-se que a alta em 
setembro foi a menor registrada 
na série histórica, principalmente 
porque nesse mês com a safra 
açucareira amplia-se a variável.

Apesar da queda da massa 
salarial em 13  segmentos no 
mês de setembro, os setores 
de Química (8,11%) e Produtos 
Plásticos e Borracha (7,25%) 
registraram alta nesse indicador.

Comparativamente ao mesmo 
mês do ano anterior, entretanto, a 
massa salarial apresentou recuo de 
(-1,59%) frente a setembro de 2016.

Na média do acumulado do ano, 
frente ao mesmo período de 2016, 
a massa salarial cresceu 21,17%, 
o que também significa a maior 
alta, nessa base de comparação.

Entre os meses de setembro 
de 2017 e de 2016, a variável 
retraiu em 14 setores industriais, 
repetindo o quadro negativo 
registrado em agosto, na mesma 
base de comparação. As alterações 
mais significativas entre agosto 
e setembro ocorrem em dois 
setores: Indústria Mecânica passou 
a registrar queda de (-10,92%) na 
comparação com o mesmo mês do 
ano anterior (passou de 1,8% em 
agosto para -3,7% em setembro), 
enquanto o setor Sucroenergético 
passou a registrar crescimento 
(de -12,95% para 26,08%).

Com sinais de recuperação, a massa salarial intensifica alta de  (21,17%) frente ao 
acumulado do ano anterior e cresce pelo segundo mês seguido.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas recuaram (-2,34%) 
em setembro, na comparação com o mês 
anterior. O resultado é negativo tendo em 
vista que o mês contou com um maior 
número de dias úteis do que agosto. 
Por sua vez, o indicador sem o ajuste 
açucareiro recuou (-2,90%) em setembro, 
na comparação com agosto. Apesar da 
queda, condição que ocorreu em cinco 
dos nove primeiros meses de 2017, o 
número  médio de  horas trabalhadas ano 
de 2017   ainda  aponta  alta de 41,43% 
na comparação com o ano anterior.

O movimento de recuperação regular 
das horas trabalhadas é sinalizado no 
indicador comparado com o mesmo mês 
do ano anterior, com alta de 2,07%. No 
acumulado dos nove primeiros meses 
do ano, frente ao mesmo período do ano 
anterior, as horas trabalhadas também 
ampliaram estabilidade à medida que até 
o acumulado de agosto sai de 61,13% 
em agosto para  41,43% em setembro.

As horas trabalhadas recuaram em  
quase todos os 15 setores considerados 
da indústria entre setembro de 2016 e 
de 2017. Dos segmentos, em 5 deles as 
horas trabalhadas ampliaram a queda. Os 
setores com as quedas mais expressivas 
desse indicador foram Química  com 
(-4,20%) e  Minerais Metálicos(-18,58%).

Como tal, os gêneros que reduziram 
o ritmo de queda das horas trabalhadas, 
na comparação com o mesmo mês 
do ano anterior, foram Produtos 
Alimentares e Bebidas, Vestuário, 
Material de Transporte e Química.

A recuperação em setembro da variável é incipiente, visto que na média do mês, a 
queda de (-2,34%) frente ao mês anterior é significativa.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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É importante ressaltar que a 
utilização da capacidade instalada 
chegou a 80%, bem acima da média 
em igual período de 2016 Neste 
contexto, deve-se contemplar que 
a indústria caminhará até o final 
do ano a passos mais significativos 
e poderá entrar em 2018 no 
mesmo ritmo, destarte com 
uma evolução de sua produção 
menos oscilante.   O cenário 
apresentará uma dinâmica maior 
em setores como móveis, madeira 
e têxtil, além do rebatimento dos 
aumentos da taxa básica de juros, 
da redução dos gastos públicos 
e da retração dos investimentos 
em plantas industriais.

Na indústria alagoana, em 
setembro, o nível médio de 
Utilização da Capacidade Instalada 
ficou em 80%, superior ao 
observado em agosto, estimado 
em 79% e superior aos 64% em 
setembro de 2016.  Tal observação 
contraria o comportamento do 
emprego e horas trabalhadas, 
visto que o nível de utilização da 
capacidade instalada (UCI) ampliou 
com destaque principal a indústria 
de Material Plásticos e Borracha 
com alta de (79%) da utilização 
da capacidade industrial. O setor 
Sucroenergético e o setor Químico 
ambos apresentaram alta de (1%).

No cenário nacional, a utilização 
da capacidade instalada  (UCI) 
ficou em 77,5%, na série livre de 
efeitos sazonais. O percentual 
representa queda de 0,2 ponto 
percentual na comparação com 
agosto, segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

A Utilização da Capacidade Instalada em setembro apresenta alta de 1%, quando 
incluido o setor açucareiro.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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