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RESUMO EXECUTIVO

Os indicadores industriais, pertinentes 
ao mês de setembro de 2018, apontam 
o terceiro resultado mensal positivo 
consecutivo, caracterizando por uma 
alta da produção no mês e um melhor 
desempenho da venda industrial 
para a referência do mês, desde 2015, 
quando a venda recuou (-1,2%) na 
comparação com o mês anterior. Todos 
os Indicadores Industriais, elaborados 
pelo Núcleo de Pesquisa do IEL/AL, por 
exemplo, foram melhores do que os de 
agosto. Faturamento, horas trabalhadas 
na produção, emprego e massa salarial 
avançaram no mês, mas houve uma queda 
na utilização da capacidade instalada. 

Historicamente, esse período, 
marcado pelo segundo mês da safra, 
sinaliza uma melhora em relação ao início 
do ano de 2018, considerando que a 
taxa acumulada do ano alcança 25,82% 
com tendência ascendente.  Tal taxa no 
acumulado do ano, ficou estimada em 
9,95% em julho, aumentou para 18,76% 
em agosto e 25,82% em setembro.

Apesar do resultado positivo de 
alta de 2% na venda industrial do 
mês, é notório a dependência da 
movimentação de produtos, oriundos 
do ciclo da safra 2018/2019 da indústria 
sucroenergética, sendo que a maior 
implicação nos resultados de setembro 
é a disseminação da queda entre a 
maioria dos setores. A retração na 
venda industrial, na comparação com 
o mês anterior, foi registrada em onze 
dos quinze segmentos pesquisados.

No período, mesmo sem expansão 
da base produtiva dos setores não 
commoditieis, a indústria alagoana 
conseguiu atrair investimentos que 
permitirão gerar novos postos de 
trabalho, fortalecendo as cadeias 
produtivas já existentes. Entre os 
investimentos em novas plantas 
industriais, a Alquimia Indústria Comércio 
de Capachos Ltda., apresentou projeto de 

investimentos no valor de R$ 48 milhões 
para instalar uma planta em Marechal 
Deodoro, 25 km da capital alagoana, 
com uso de matéria-prima fornecida 
pela Braskem. Por sua vez, a indústria 
alimentícia Mococa S/A investirá R$ 11,4 
milhões em uma unidade em Murici,  
53 km da capital alagoana. Como uma 
das líderes do mercado, a empresa irá 
fabricar leite condensado e achocolatado 
em Alagoas e deve gerar cerca de 400 
empregos diretos e indiretos na região.

No âmbito das vendas internacionais, 
segundo dados do Ministério da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), no 
período entre janeiro a setembro de 2018, 
as exportações em Alagoas apresentaram 
redução de (-27,8%) em relação ao mesmo 
período do ano passado. Na composição 
desse volume, as exportações de açúcar 
caíram (-41,3%).  Na análise setorial, dois 
setores são determinantes na dinâmica 
do volume de exportações. Reforça-
se que o setor Sucroenergético com 
alta de 74,02% na venda industrial do 
mês de setembro já foi um dos maiores 
empregadores do Estado com mais de 140 
mil trabalhadores de carteira assinada, 
envolvendo cerca de 50 municípios na 
plantação de cana e produção de açúcar. 
Segundo informações do Sindaçucar-AL,  
a produção acumulada das 16 unidades 
industriais do setor sucroenergético até 
o final do mês de setembro alcança o 
volume de 4,8 milhões de toneladas de 
cana. Em comparação ao mesmo período 
do ciclo passado, quando o acumulado 
foi de 2,2 milhões de toneladas de cana 
esmagadas, houve um crescimento de 
118%. Vale ressaltar que os ciclos de 
safras anteriores passaram por forte 
estiagem, ou seja, ausência de chuvas,  
que prejudicaram a irrigação da lavoura. 
Adicione-se as sucessivas crises de 
gestão que afloram o setor por mais de 
uma década, bem como a falta de uma 
política de fomento setorial impactaram 

Vendas Industriais 
O desempenho industrial reduziu 
ao longo de todo o ano de 2018, 
desde seus primeiros meses, mas a 
alta base de comparação de agosto, 
influenciou no acumulado de 
janeiro a setembro com uma alta de 
25,82%.

Custo das Operações 
Indutriais    
Custos de Operações Industriais 
apresentam leve aumento de 1,29% 
no mês de setembro, mas sinaliza 
alta de 28,41% no acumulado do 
ano.

Pessoal Empregado
Emprego industrial sobe 18,05% 
resultado das contratações 
açucareiras, contribuindo para o 
aumento de 12,49% no acumulado 
de setembro ante acumulado de 
setembro de 2018.

Remunerações Pagas
Seguindo o indicador do emprego 
industrial, variável apresenta alta de 
4,26% frente a agosto de 2018.

Horas Trabalhadas
A variável na indústria aumentou 
22,82% na passagem de agosto para 
setembro. Tal resultado positivo é 
impulsionado pela safra açucareira. 
Todavia, a variável acumula queda 
de (-39,82%) no ano.

Utilização da 
Capacidade Instalada
Comparativamente ao mês anterior, 
a UCI diminuiu em razão da alta 
base de comparação em razão da 
safra açucareira o que significa que 
a indústria, nesse momento, opera 
2% abaixo do nível do mês de 
agosto.

Indicadores de Desempenho
Publicado em Dezembro de 2018

Fatos Relevantes
Setembro/2018 A indústria alagoana continua com uma retomada lenta, mas também 

descontínua. Assim, o desempenho industrial encolheu ao longo de todo o 

ano, mas o resultado da safra açucareira abranda as perdas.
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as expectativas empresariais. 
Complementando a análise, a 

indústria química apresentou no mês 
queda de (-3,82%), mas no acumulado 
do ano apresenta alta de 57,80%, 
resultado da combinação de fortes 
resultados operacionais no ambiente 
interno, com margens maiores no 
exterior que ajudaram a Braskem a 
ter forte lucro no terceiro trimestre, 
principalmente ao compensar os  
efeitos negativos da depreciação do 
real frente ao dólar. É importante 
salientar que a empresa também se 
beneficiou da recuperação das vendas 
no Brasil com o término da greve dos 
caminhoneiros e do maior aporte de 
volumes de vendas dos Estados Unidos 
e do México. O uso da capacidade 
instalada da empresa em Alagoas 
subiu cinco pontos percentuais entre 
julho e setembro, para 82 por cento.

Analisando o emprego industrial, 
identifica-se uma alta de 18,05%. 
Considerando outra base de 
comparação, CAGED/MT,   em setembro 
de 2018, Alagoas gerou 15.179 
empregos com carteira assinada. Essa 
base estima o melhor resultado para 
o mês de setembro em cinco anos, 
considerando que em setembro de 
2017, foram criadas 7.411 novas vagas 

em Alagoas. Como tal, o desempenho 
no mês passado é resultado de 21.521 
admissões e 6.412 desligamentos. De 
janeiro a setembro, foram criados 89. 
892 postos de trabalho formal em 
Alagoas.  É importante ressaltar que 
a utilização da capacidade instalada 
chegou a 80%, inferior à média em 
igual período de 2017, que alcançou 
83% nesse período, abaixo da média 
de agosto com 82% e setembro de 
2016 com 83%. Neste contexto, deve-
se contemplar os efeitos das medidas 
para o financiamento de certos bens 
que impactaram a dinâmica de setores, 
além do início de ciclo da redução da 
taxa básica de juros e da inflação que 
minimizaram os efeitos da crise e 
melhoraram o consumo das famílias.

Segundo análise do IEDI, 
provavelmente o estímulo  das tensões 
geradas pela campanha eleitoral em 
setembro tenha afetado ainda mais 
o humor dos investidores em geral e 
dos consumidores, estendendo para 
além de agosto os efeitos negativos 
da greve dos caminhoneiros que 
afetaram a atividade econômica 
Todavia, findo o período eleitoral, 
as perspectivas podem melhorar, 
considerando que o quarto trimestre 
é sazonalmente melhor do que o 

anterior, em decorrência do estímulo 
da indústria para atender as demandas 
de fim de ano. Por fim, destaca-se no 
contexto de volatilidade da indústria, 
considerando análise do “Ministério 
do Planejamento  que procurou 
relativizar o baixo desempenho da 
indústria em setembro, atribuindo-o 
ao menor número de dias úteis no 
mês e reafirmou sua projeção de 
que o PIB crescerá 1,6% em 2018”.   

Em setembro de 2018, as vendas 
reais da indústria avançaram em 
termos reais (2%), sobre agosto. 
O custo das operações industriais 
aumentou (1,29%) na mesma 
comparação. Por sua vez, o emprego 
industrial mostrou uma elevada 
expansão de 18,05%.  A variável hora 
trabalhada registrou expansão de 
22,82% frente a agosto. O aumento das 
horas não refletiu na elevação do nível 
de utilização da capacidade instalada. 
A indústria alagoana passou de 90% 
para 87%, o que representa uma 
queda de 3 p.p. em relação a agosto. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma expansão de 4,26% no mês de 
setembro em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A venda industrial aumentou 2% em 
setembro ante agosto, na série sem o 
ajuste sazonal açucareiro. A queda de 
(-4,26%) ocorreu com a exclusão do 
setor sucroenergético. Ainda assim, o 
resultado veio dentro das expectativas 
considerando que setembro é um 
mês com elevada magnitude na 
indústria açucareira. No ano, a indústria 
teve alta de 25,82%. No acumulado 
em 12 meses, a venda da indústria 
acumulou avanço de 23,92% quando 
comparado com igual período de 2017. 

A indústria Sucroenergética 
teve a maior elevação nas vendas, 
com a variação positiva de 74,02% 
comparado com o mês anterior. 
Na sequência, a Editorial Gráfica 
alcançou a alta de 6,92% de expansão 
nas vendas no mês de setembro. 

Mesmo que no cenário brasileiro a 
indústria química registre recuperação 
com a expansão de 1,7% de julho a 
setembro, o melhor resultado entre os 
setores produtivos na comparação com 
o período imediatamente anterior, o 
setor em relação ao terceiro trimestre 
do ano passado, ainda amarga queda, 
de 1,5%, de acordo com os dados da 
ABIQUIM. Na indústria de Alagoas, 
o segmento apresentou no mês 
um recuo nas vendas de (-3,82%).

Entre as atividades, as influências 
negativas mais relevantes foram 
Minerais Não-Metálicos (-37,82%), 
Material de Transporte (-23,52%) e 
Vestuários e Calçados (-16,12%). Entre 
as atividades, as influências positivas 
mais relevantes foram Editorial e 
Gráfica (6,92%), Construção Civil 
(50,37%) e Sucroenergético (74,02%).

Indústria tem alta de (2%) sobre agosto de 2018. O resultado foi influenciado, 
principalmente, pela queda da produção da indústria química e pelo aumento da 
indústria Sucroenergética.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A trajetória de indicadores 
setoriais com maior frequência e 
tempestividade são os elementos 
determinantes na elevação da 
variável. A partir da normalização 
da produção nos setores 
mais afetados pelos eventos 
logísticos de maio e copa do 
mundo, bem como o resultado 
positivo do PIB do segundo 
trimestre sugerem resiliência 
do processo de recuperação. 

O indicador de custos industriais 
apresentou aumento de 1,29% no 
último mês do terceiro trimestre 
de 2018 em comparação com o 
segundo trimestre, incluídos os 
efeitos sazonais. A alta no indicador 
foi puxada pela expansão dos 
custos de produção e custo com 
energia no setor Sucroenergético.  

Destaca-se, ainda, que o custo 
com capital de giro foi também um 
dos responsáveis pelo aumento, 
pois apresentou crescimento de 
2,6% após trimestres consecutivos 
de queda. Reforça-se que a alta 
ocorreu mesmo em um cenário de 
estabilidade da taxa básica de juros 
em 6,5% a partir de março de 2018, 
considerando, ainda, as incertezas 
derivadas do período eleitoral. 

Destaca-se que a desvalorização 
do Real frente ao dólar na 
sequência de setembro fortaleceu 
a posição do aumento dos 
preços ofertados pelas indústrias 
alagoanas exportadoras. Assim, 
com a demanda também mais 
aquecida na indústria do açúcar e 
os volumes captados em setembro 
superaram os de agosto. No terceiro 
trimestre de 2018, a indústria 
alagoana apresentou aumento de 
sua lucratividade, considerando 
a elevação dos preços dos 
manufaturados domésticos. Dados 
recentes relativos à atividade 
ratificaram a perspectiva de 
crescimento mais gradual do que 
aquele esperado no início do ano. 

Alta da variável é advinda da alta dos custos de produção da variável no setor 
Sucroenergético e na indústria Mecânica. 

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Outro fato explicativo para o bom 
desempenho da indústria alagoana 
em setembro foi o movimento 
de admissões decorrentes da 
safra açucareira ao qual culmina 
avanço da produção na indústria 
alagoana no segundo semestre.  

O nível de emprego industrial da 
indústria alagoana apresentou um 
crescimento de (2%) frente a agosto. 
Vale sublinhar que o nível absoluto 
do emprego industrial no mês foi 
o segundo mais elevado desde o 
início do ano e também contribuiu 
para o referido acumulado do ano. 

Com efeito, como pode ser 
observado na Tabela, praticamente 
todo incremento do emprego em 
2018 (25,82%) se deve ao setor 
Químico (57,80%) em decorrência 
do aumento da produção e ao setor 
de Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha (29,20%) em decorrência 
da ampliação da cadeia produtiva.

Por sua vez, a variável, excluso 
o setor sucroenergético, recuou 
(-4,26%) no mês de setembro, diante 
de agosto. Este resultado, um dos 
menores já registrado nos últimos 
quatro meses, pode corresponder à 
combinação de aspectos sazonais 
de redução do ritmo das atividades 
econômicas dependentes da 
manutenção do setor açucareiro, 
aliadas à desconfiança do 
empresariado diante dos sinais de 
arrefecimento. Embora a retração 
não tenha um perfil generalizado, 
abrangeu atividades intensivas no 
uso de mão-de-obra como, por 
exemplo, Produtos Alimentares e 
Bebidas com (-4,85%) e Química 
com (-3,82%). No acumulado dos 
nove primeiros meses deste ano 
relativamente à igual período de 
2017, o pessoal ocupado na indústria, 
com a influência sazonal açucareira 
avançou à taxa de (23,92%).

De janeiro a setembro, o número de empregos alcançou alta de (25,82%). No 
comparativo de setembro de 2018 frente a setembro de 2017 a alta é de (23,92%).

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No mês de setembro, a massa salarial 
real na indústria alagoana registrou 
aumento de (4,26%), em relação a 
agosto e uma retração de (-1,48%) 
no acumulado do ano frente à igual 
período do ano anterior. Analisando 
a variável, sem a influência açucareira, 
verifica-se no mês um recuo da ordem 
de (-2,24%). Apesar dos salários reais 
não registrarem grandes oscilações em 
termos setoriais na pesquisa mensal, 
esse foi um bom resultado do ano. 

Na análise setorial, além da 
Indústria Sucroenergética, os setores 
de Indústria Mecânica, Vestuário e 
Calçados, Editorial e Gráfica, Madeira 
e Indústrias Diversas e Mobiliário se 
destacaram por apresentar acréscimo 
no indicador, consequência do 
aumento de horas extras pagas, 
acerto em banco de horas e demissões 
ocorridas em algumas das empresas 
pesquisadas no mês de setembro. Vale 
ressaltar que alguns setores elevaram 
os salários reais em decorrência da 
manutenção do setor açucareiro.  
Em termos relativos, destaque para 
a expressiva taxa de crescimento 
do mês do setor Sucroenergético 
(11,10%) Madeira (10,17%). Apesar da 
alta da massa salarial nesses setores 
industriais, os setores de Material de 
Transporte (-22,92%) e Minerais Não-
Metálicos (-2,75%) registraram os 
maiores recuos nesses indicadores.

Nesse ambiente, deve-se 
considerar que a movimentação dos 
índices inflacionários é observada na 
composição da variável tendo em vista 
que a inflação em doze meses, medida 
pelo IPCA, vem recuando, alcançando 
4,28% em setembro e 3,23% no 
acumulado do ano, abaixo do centro 
da meta estabelecida para 2018.

O valor da folha de pagamento real aumentou 4,26% em setembro em decorrência 
das contratações efetuadas pelo setor Sucroenergético.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL



7
w w w . f i e a . o r g . b r

Indicadores de Desempenho
Ano 9 - nº 83 - Setembro de 2018

 

Em setembro, a indústria alagoana ampliou em 
22,82% as horas trabalhadas, concentrando sua 
expansão em dois dos quinze setores pesquisados. 
Todavia, recuou (3,37%) frente a agosto, livre da 
influência açucareira. Deve-se considerar que 
o menor número de dias úteis (20) em relação 
a agosto não afetou a variável. A expansão no 
nível de emprego do setor sucroenergético foi o 
aspecto determinante na composição da variável. 
Assim, o incremento demonstra o resultado 
da contratação de novos trabalhadores para 
atender ao processo de moagem açucareira.

Nessa perspectiva, o Setor Sucroenergético 
destacou-se pela grande expansão no indicador 
em (65,17%), que ocorreu em decorrência do 
aumento no pessoal ocupado e, em especial, pelo 
elevado número de horas extras realizadas no 
mês. Outro setor registrou aumento, influenciado 
pela alta das horas extras trabalhadas e pelas 
admissões de pessoal na produção: Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha (1,06%).

Chama atenção que retração na variável na 
indústria de (-37,18%) frente ao mesmo período 
do ano de 2017 e o recuo de (-39,82%) no 
acumulado do ano em relação a igual período 
ratifica o fato de que alguns setores, mesmo em 
um cenário de crise, estarem com a utilização 
máxima de sua capacidade instalada. Destaca-
se que  algumas empresas do Estado estavam 
no limite de suas instalações. Entre essas 
empresas destaca-se as integrantes dos setores 
de Minerais Não-Metálicos, Papel, Papelão e 
Celulose, Editorial e Gráfica e indústria Mecânica.

De modo geral, os resultados da pesquisa 
revelaram de forma semelhante à indústria 
nacional, que apesar do crescimento em alguns 
setores, não tem dado muitos sinais que entrou 
em trajetória consistente de recuperação, 
principalmente, devido ao histórico de aumento 
do ritmo de produção no quarto trimestre do 
ano. Este resultado pode indicar dificuldade 
operacional de algumas empresas no uso 
suficiente da capacidade instalada. Por sua vez, 
percebe-se, segundo a tabela acima, que o grau 
de disseminação da atividade produtiva local, 
ou seja, o quanto a atual trajetória de horas 
está ocorrendo de forma disseminada entre os 
gêneros. No entanto, o momento conjuntural 
pode permitir elevar o ritmo de expansão 
para os próximos meses, principalmente, 
devido aos aumentos dos investimentos em 
decorrência de desonerações tributárias de 
caráter provisório e estímulos monetários.

O número de horas pagas pela indústria aumentou 22,82% em setembro pelo 
aumento da produção açucareira.

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 80% em setembro, ante 
82% no mês anterior e 83% em 
setembro do ano passado. O recuo 
no uso da capacidade aconteceu 
em decorrência da postergação do 
início da safra açucareira por uma 
unidade industrial frente a uma 
ampliação das horas trabalhadas. 

Tal resultado poderá sinalizar uma 
perspectiva estável principalmente 
porque algumas empresas 
açucareiras extrapolaram a sua 
capacidade de endividamento e 
ainda não garantem uma maior 
solidez econômica, levando ao início 
tardio da safra. Pode-se traduzir 
nos próximos meses em impactos 
positivos para as exportações, 
especialmente das usinas que foram 
mais duramente afetadas após a crise.

Por sua vez, os dados revelaram que 
a utilização da capacidade instalada 
da Indústria Alagoana, excluso o 
setor sucroenergético, alcançou 65% 
em setembro, ante 65% em relação 
a agosto. Em termos explicativos, 
a estabilidade da utilização da 
capacidade no estado é um possível 
sinal de oscilação da produção, bem 
como resultado de um período de 
reorganização produtiva na indústria 
local. Na média dos primeiros nove 
meses do ano, a variável foi 81%, valor 
2 p.p. menor que o registrado no 
mesmo período de 2017, ou seja, 83%.

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional operou, 
em média, com 68% da capacidade 
instalada em setembro em 
decorrência de um possível aumento 
de estoques. Esse percentual significa 
recuo de 1 ponto percentual (p.p.) na 
comparação com o mês de agosto.

A Utilização da Capacidade Instalada em setembro apresenta queda de 3% em 
decorrência da reprogramação do início da safra.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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