
1
w w w . f i e a . o r g . b r
Informativo da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas

RESUMO EXECUTIVO

A indústria alagoana em 
novembro continua apresentando os 
desdobramentos das movimentações 
da safra da indústria açucareira, mas 
alguns setores receberam impacto 
da baixa demanda e ambiente de 
negócios que retardam as decisões 
de investimento. De forma geral, a 
indústria  tem sido prejudicada pelo 
cenário macroeconômico, baixa oferta 
de financiamento para investimento,  
debilidade da infraestrutura, sistema 
tributário, insegurança jurídica, 
baixa articulação ao sistema de 
ciência, tecnologia e inovação, 
entre outros problemas que se 
relacionam à  perda da produtividade 
e da competitividade do setor.

Chegando ao fim de 2018, a 
recuperação do setor foi sinalizado 
no primeiro semestre, mas seu vigor 
foi sutilmente reduzido no início do 
quarto trimestre. Tal movimento foi 
acompanhado por uma estabilidade 
na alta da produção em 13 dos 15 
segmentos industriais.  Neste cenário, as 
projeções  para a indústria nos primeiros 
meses de 2019 não são tão positivas.

Assim, o desempenho industrial se 
ampliou no primeiro semestre,  sendo, 
em seguida, influenciado pelo ritmo 
da safra do setor sucroenergético, 
resultando no acumulado de janeiro 
a novembro em uma alta de +51,88%. 
Em 2017, seu crescimento chegou 
a +24,85%. Ou seja, a recuperação 
ganhou  velocidade, mesmo perdendo  
ritmo nos últimos dois meses.

No mês de novembro, a venda 
industrial apresentou alta de 6,33% 
contra outubro, respaldado pela 
expansão da produção que marca a 
indústria Sucroenergética. Por sua 
vez, considerando as vendas reais do 
mês de novembro, o acumulado nos 

primeiros onze meses deste ano, em 
comparação com igual período do ano 
anterior, foi resultado dos efeitos da 
safra açucareira no último trimestre e 
da recuperação da indústria química.

Por sua vez, a utilização da 
capacidade instalada, na sequência, 
recuou 2 pontos percentuais em relação 
a outubro e se mantém similar ao nível 
de uso verificado quando comparado 
ao ano anterior. Tal comportamento se 
verifica na massa salarial e no salário 
médio, que recuaram (-2,61%) e (-2,0%), 
respectivamente, em relação a outubro. 

Em termos de composição 
setorial, a indústria Química alcançou 
um valor próximo a participação 
da indústria Sucroenergética e 
computou 32% do total da indústria 
alagoana, enquanto 38% das vendas 
foram originadas na indústria  
Sucroenergética.  Na sequência, a 
indústria de Produtos de Matérias 
Plásticas e Borracha computou 19,39% 
de participação no valor da indústria.

Por sua vez, segundo boletim 
do Sindaaçucar-AL,  a indústria 
Sucroenergética perdeu 
competitividade no mercado interno 
nos últimos anos. No ciclo 17/18, 
considerada a menor safra da história 
do setor sucroenergético, foram 
processadas apenas 13,7 milhões de 
toneladas de cana. Com isso, o setor 
estima uma variação positiva de 
crescimento na casa dos 16,5%, sendo 
acrescida uma produção estimada de 
açúcar de 1,2 milhões de toneladas e 
mais de 467 milhões de litros de etanol 
no ciclo 2018/2019. Ademais, segundo 
Sindaçúcar, o setor será beneficiado por 
um regime especial que visa recuperar 
a vantagem competitiva do segmento  
por meio de legislação que garante a 
concessão de crédito presumido de 

Vendas Industriais 
No acumulado do ano, registra-
se um aumento de 51,88% e na 
comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, o faturamento cresceu 
23,23%.

Custo das Operações 
Indutriais    
Nível do COI é maior do que no 
mês anterior, sendo que a maior 
influência adveio  da produção do 
Setor Sucroenergético.

Pessoal Empregado
Apesar de modesto, a queda do 
emprego não  é uma reversão 
na trajetória de estabilidade que 
acontece desde agosto.

Remunerações Pagas
A massa salarial real dos 
trabalhadores da indústria diminuiu 
(-2,62%), após o ajuste sazonal, 
quando comparada a outubro.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas na produção 
recuaram (-5,42%) em relação a 
outubro. Trata-se de uma segunda 
queda consecutiva do indicador, 
revertendo a trajetória de alta 
apresentada no início da safra 
açucareira em agosto. 

Utilização da 
Capacidade Instalada
Taxa de Utilização da Capacidade 
Instalada em novembro da 
Indústria alagoana reduz 2 pontos 
percentuais(p.p.) em relação ao mês 
anterior.
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como faturamento e custos de operações industriais apresentaram 
crescimento em relação a outubro.

 



2
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
   Ano 9  -  nº 85 - Novembro de  2018

 

12% sobre o valor da operação na 
saída interna ou interestadual de 
álcool etílico hidratado combustível, 
oportunizando a inserção do álcool 
no mercado nacional. Deve-se 
destacar que em  2010, a produção 
média da indústria era de 25 milhões 
de toneladas por safra. No último 
ciclo 17/18, a produção chegou 
apenas  aos 13 milhões de toneladas e 
na safra atual alcançarará  16 milhões 
de toneladas com a operação de 
15 unidades industriais. No que 
concerne, ainda, ao segmento 
químico, segundo informações 
da maior empresa,  os  principais 
fatores que contribuíram para o 
desempenho estão relacionados a 
demanda de resinas (polietileno, 
polipropileno e PVC) no Brasil  que 
foi de 5,2 milhões de toneladas, 
uma expansão de 2,4% em relação 
a 2017, explicada pela melhora 
no nível de atividade econômica, 
impulsionada pela demanda dos 
setores agroquímico, cosméticos, 
farmacêutico e de embalagens para 
alimentos. Neste cenário, destaca-se 
que o mercado de PVC apresentou 
um crescimento de 1,4% após quatro 
anos consecutivos de retração.

Segundo os dados 
disponibilizados pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio, o Estado registrou 

de janeiro a novembro de 2018, 
um valor exportado de 500,42 
milhões, R$ 1,87 bilhão no câmbio 
atual, contra US$ 665,01 milhões 
registrados em 2017, significando 
uma perda de US$ 164,58 milhões, 
R$ 617,86 milhões na passagem de 
um ano para o outro. No acumulado 
do ano, a indústria Sucroenergética 
foi responsável por 93% das 
transações internacionais. Deve-
se ressaltar que esse percentual no 
comércio exterior pode ser alterado 
nos próximos ciclos à medida que 
a diversificação produtiva começa 
a se evidenciar, como exemplo 
na indústria química por meio 
do terminal marítimo da planta 
Cloro Soda, em Maceió, em que a 
unidade Braskem de Alagoas passa a 
exportar eteno produzido na Bahia.

Analisando outra variável, o 
emprego industrial apresentou 
retração de (-1,84%) resultado dos 
desligamentos iniciados no setor 
Sucroenergético e  demais setores 
que executam a manutenção 
do segmento. Em outra base de 
comparação, contrariamente, 
segundo os dados do CAGED, 
em novembro de 2018 Alagoas 
apresentou o pior novembro dos 
últimos 10 anos na criação de 
emprego formal,  sendo que o 
saldo foi de 211 empregos. Como 

tal, o desempenho deste mês em 
2018 só foi menor que o de 2008, 
quando o estado registrou saldo 
negativo.  Em 2018, o setor de 
Serviços em Alagoas foi que mais 
contratou (3.067) e também foi 
o que mais demitiu (-2.574). Mas 
o saldo de empregos (493) ainda 
foi menor que o do Comércio 
(887), que admitiu 2.910 pessoas e 
demitiu 2.023. O setor de Serviços 
Industriais de Utilidade Pública 
teve o pior desempenho entre os 
setores de atividade econômica de 
Alagoas, com um saldo -584 vagas.

Em novembro de 2018, as vendas 
reais da indústria avançaram, 
em termos reais (6,33%) sobre 
outubro. O custo das operações 
industriais aumentou (1,63%) na 
mesma comparação. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou uma 
leve retração de  (-1,84%).  A variável 
hora trabalhada registrou retração 
de (-5,42%) frente a outubro. O 
recuo das horas refletiu na queda  
do nível de utilização da capacidade 
instalada. A indústria alagoana 
passou de 82% para 80%, o que 
representa uma retração de (-2 p.p.) 
em relação a outubro a massa salarial 
industrial apresentou uma queda 
de (-2,62%) no mês de novembro 
em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Se  analisarmos a tendência apresentada 
pelo gráfico ao lado  e tomarmos o 
desempenho dos dois anos, isto é, a série 
(2017-2018) sem ajuste sazonal,  a condição 
que se apresenta no ano em curso não 
é melhor que em 2017, com a venda 
ficando estagnada. Em outros termos, a 
alta do primeiro semestre permitiu  uma 
retomada, mas o último trimestre ainda 
não alcançou o mesmo patamar  de 2017.  

Destaca-se que parte da condição é 
originada na baixa competitividade da 
indústria local agravada pelo quadro 
político e econômico que intensifica 
a insegurança para decisões de 
investimento e de consumo. Ademais, 
o emprego apresenta reação débil e há 
uma recomposição parcial das condições 
de financiamento para inversões. Deve-
se evidenciar que a indústria local 
demanda uma  agenda de investimentos 
em infraestrutura que exige reformas 
estruturais para a competitividade e 
politicas tributárias que incentivem tanto 
a produção nacional quanto  a local. 

Assim, a  venda industrial alcançou 
(6,33%) no mês em relação a outubro, 
condicionando uma estabilidade do 
resultado do ano, mesmo sendo um 
dos melhores da série no mês. Como 
tal, a indústria acumula em 2018 um 
crescimento de 51,88%, resultado superior 
ao identificado nos meses anteriores. Na 
comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, a venda sofreu alta de (23,23%).

Verifica-se que tal recuperação é 
atribuída, em boa dimensão à produção 
sucroenergética à medida que esse ciclo, 
embora muito aquém dos resultados de 
anos anteriores, apresentou um resultado 
melhor que o ciclo anterior (2017-2018).

 No contraponto, em novembro, os 
segmentos que apresentaram os principais 
impactos negativos foram: Minerais 
Não-Metálicos (-15,14%), Vestuários e 
Calçados (-14,97%) e Química (-11,55%), 
sendo o primeiro e o terceiro decorrentes 
da alta base de comparação anterior.

Aumento do indicador em novembro é justificado pela alta da indústria Sucroenergética.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O quadro recessivo que se avita 
no quarto trimestre de 2018 é 
identificado também pelo aumento 
da variável custos de operacões 
industriais que apresenta alta 
de (1,63%) em novembro, 
influenciada pelo aumento 
do custo com produção que 
apresentou alta em 2018, enquanto 
o custo tributário subiu 3,6% 
no ano passado, segundo a CNI. 

Ademais,  o resultado do 
indicador geral foi puxado pelo 
custo com produtos intermediários 
e pelo custo com energia. Segundo 
o relatório da CNI, em 2018, o custo 
com produtos intermediários subiu 
13,4% e o custo com energia teve 
alta de 18,2%. No ano,  a variável na 
indústria local já acumula alta de 
20,54%, resultado do aumento com 
os custos com capital de giro, custos 
com tributos e custos de produção. 

Destaca-se que o aumento nos 
custos industriais avançou nos 
segundo e terceiro trimestres do 
ano, com influência da greve dos 
caminhoneiros e da desvalorização 
do real, que impulsionaram 
os custos com produtos 
intermediários, além do aumento 
do custo com energia, bem 
como com o início da safra que 
aumentou o custo de produção. 
Acrescenta-se que a lucratividade 
da indústria diminuiu em 2018, 
em comparação com a média de 
2017, considerando que  a baixa 
inflação foi influenciada, em boa 
medida, pela redução dos preço 
dos manufaturados domésticos.

Assim, seguiram registrando 
aumento de dois dígitos no ano 
as indústrias: Indústrias Diversas 
e Mobiliário com 23,41% e 
Sucroenergético com 10,65%. Cabe 
mencionar que a variação positiva 
nesses setores justifica-se pelo 
aumento do custo de produção, 
além  da expansão de custo com 
bens intermediários importados.

Menor avanço na variável reflete, em boa medida, o efeito da queda da produção no 
Setor Sucroenergético.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Mesmo considerando que o 
consumo das famílias cresceu 
nesse último trimestre de 2018, 
percebe-se um crescimento aquém 
do que foi percebido no mesmo 
trimestre de 2017.  Assim, destaca-
se que um dos motivos está 
relacionado ao baixo dinamismo 
no quadro do emprego que não 
apresentou significativa elevação 
nesse período. Ademais,  os dados 
divulgados pelo IBGE mostram que 
a taxa de desocupação permanece 
em nível elevado, semelhante ao 
trimestre de 2017,  11,6%, ou seja, 
um valor próximo aos 13 milhões 
de pessoas sem emprego.  Em 
Alagoas, o quarto trimestre de 
2018 apresentou uma das maiores 
taxas de desocupação entre as 
unidades da federação com 15,9%.

Como tal, o patamar da evolução 
do emprego em novembro, 
na comparação com outubro  
apresentou leve queda de (-1,84%), 
mas no acumulado do ano 
apresenta uma alta de (17,87%), 
incluso o setor Sucroenergético. 
Com a exclusão dos dados 
do Setor Sucroenergético, a 
variável apresenta alta de 1,07% 
em novembro e queda de 
(-3,93%) no acumulado do ano.

Na comparação com outubro, 
houve alta do emprego em 14 
dos 15 gêneros. Os segmentos 
que apresentaram as maiores 
contribuições foram: Indústrias 
Diversas e Mobiliário (6,34%), 
Produtos de Matérias Plásticas 
e Borracha (2,08%) e Têxtil 
(1,91%). O único resultado 
negativo foi apresentado por 
Sucroenergético com recuo 
de (-3,16%) frente a outubro.

 A taxa de emprego industrial avançou (1,07%) frente ao patamar do mês anterior, 
excluído os efeitos da safra açucareira, mas já acumula no ano perda de (-3,93%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Seguindo a mesma tendência do 
emprego industrial, influenciado 
pelo Setor Sucroenergético, os dados 
registraram ligeira queda de (-2,62%) 
da Massa Salarial Real da Indústria 
do estado de Alagoas em novembro,  
quando comparada a outubro. A 
série, excluindo a indústria do açúcar,  
evidenciou alta e atingiu 5,14%. 

Sobressaíram-se  pela elevação da 
massa salarial, tendo como causas, 
novas contratações, pagamento de 
acordos salariais e maior pagamento 
de  horas extras, em especial, os 
setores de Indústrias Diversas e 
Mobiliário (35,43%), Vestuários e 
Calçados  (15,33%), Madeira (12,08%) 
e Indústria Mecânica (9,15%). Destaca-
se, ainda, à contabilização de outras 
formas de rendimento do trabalho, 
como 13º salário e verbas rescisórias. 

Analisando a variável, os setores 
que têm sido influenciado pela 
melhoria do emprego também estão 
entre aqueles com maior aumento 
da massa salarial no acumulado 
do ano. A combinação de mais 
emprego e rendimento aumentou 
a massa de salários do ano. 

Todavia, ao analisarmos o 
movimento de disseminação da 
atividade industrial, constata-
se que apenas um, dos quinze 
gêneros pesquisados, apresentou 
recuo nos salários em novembro.   
Sublinha-se que a única retração 
na variável ocorreu no gênero 
Sucroenergético com (-8,21%). 

No que tange ao acumulado do 
ano, a pesquisa revelou a expansão 
de 6,74% na indústria em geral. 
Salienta-se que apesar da crise, 
as remunerações diminuíram em 
um ritmo menor do que o que 
vinha sendo computado até 2018 
em razão do recuo da inflação. 

No mês, verifica-se um recuo da ordem de (-2,62%).  Constata-se que apenas um, 
dos quinze gêneros pesquisados, apresentou recuo nos salários em novembro.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Considerando a instabilidade da 
massa salarial e a ocupação crescendo 
pouco, percebe-se  um resultado de 
baixo dinamismo das horas trabalhadas, 
que é justamente a base do consumo 
corrente das famílias. Sob o cenário do 
mercado interno arrefecido a partir das 
restrições de consumo, os dados da 
Pesquisa de Desempenho demonstram 
uma acomodação da quantidade de 
horas trabalhadas em novembro, na 
comparação com outubro. Assim, a 
variável apresentou recuo  de (-5,42%) no 
mês contra outubro influenciadas, ainda, 
pela redução do corte da matéria-prima 
do setor sucroenergético.  É importante 
sublinhar outras condições, além do efeito 
sazonal, visto que o mês é, normalmente, 
de menor aquecimento na indústria, 
responsável pelo resultado do indicador. 

Semelhantemente, o total de horas 
trabalhadas recuou em relação a 
novembro de 2018,  quando excluído a 
indústria do açúcar, levando o resultado 
do ano  se manter negativo (-4,97%). 
Ademais, a alta base de comparação, 
com a expansão expressiva registrada 
nos meses de setembro e outubro 
explicam  também o resultado.

Em termos setoriais, a queda do 
número de horas trabalhadas no mês 
ocorreu em quatro setores de atividade, 
repetindo o padrão observado em 
outubro, na mesma comparação. No mês, 
as maiores influências negativas vieram 
dos seguintes setores: Sucroenergético 
(-10,04%), Madeira (-5,87%) e Editorial e 
Gráfica  (-2,91%). Esse indicador registrou 
movimento dividido setorialmente: 
nove setores registraram incremento 
de horas trabalhadas, enquanto 
outros quatro ficaram na estabilidade. 

Seguindo a média histórica, o número de horas pagas pela indústria caiu (-5,42%) 
em novembro pela intensidade de recuo da produção açucareira após três meses de 
operação da safra.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A utilização da capacidade 
instalada da indústria de Alagoas 
atingiu 82% em novembro, ante 
84% no mês anterior e 82% 
em novembro do ano passado. 

Tal resultado reflete, 
principalmente, a menor 
utilização pelos seguintes setores: 
Vestuários e Calçados, Têxtil e 
Editorial e Gráfica e Madeira, entre 
outros. Em termos explicativos, 
o recuo anterior da utilização 
da capacidade por esses setores 
estaria associado ao processo 
de acomodação de demanda 
doméstica para ajustar estoques 
a um cenário de menor demanda. 

Por sua vez, os dados revelaram 
que a utilização da capacidade 
instalada da Indústria Alagoana 
alcançou em 2018 uma redução 
em relação a 2017. Em 2018, 
as indústrias operaram, em 
média, com 80% de utilização 
da capacidade instalada (UCI), 
o que perfaz uma retração de 
5 p.p., relativamente a 2017.

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional caiu 0,3 
ponto percentual em novembro, na 
comparação com o mês anterior, na 
série livre de influências sazonais, 
somando 76,8% no mês retrasado, 
sendo a  UCI de novembro 2,8 
pontos percentuais menor do que 
a medida em novembro de 2017. 

Utilização da Capacidade Instalada recua em novembro, além de ser semelhante a 
novembro de 2018.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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