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

RESUMO EXECUTIVO

Os indicadores em abril demonstram que a 
indústria alagoana apresentou recuperação, 
ainda que esse cenário seja incipiente e 
requer continuidade para se configurar 
como uma retomada do crescimento 
da indústria.  De forma geral, a indústria 
apresentou em abril seu primeiro resultado 
significativo de alta em 2018, considerando 
que o primeiro trimestre apresentou apenas 
resultados instáveis com tendência negativa. 

É importante ressaltar que os fatores que 
retardaram o avanço da indústria no primeiro 
trimestre estão condicionados a reduzida 
confiança do empresário local correlacionada 
ao elevado nível de desemprego no 
Estado, considerando o aumento da taxa 
de desemprego que subiu para 17,7%, ou 
seja, 204 mil pessoas fora do mercado de 
trabalho ou em busca de vaga no mercado. 
No início de 2017, eram 310 mil pessoas com 
emprego formal, no mesmo período deste 
ano, este número caiu para 292 mil e, assim, 
um avanço no ritmo significaria um possível 
aumento da massa de salários e rebateria no 
consumo das famílias e, consequentemente, 
para alavancar as vendas na indústria.

Em síntese, a análise dos dados sinaliza 
que a indústria alagoana apresentou 
desempenho satisfatório em abril, com 
incremento em todas as variáveis pesquisadas. 
A demanda ascendente, em especial no 
mercado interno, alavancou as vendas, em 
um mês que historicamente registra queda 
no faturamento. Especula-se que já há uma 
expectativa mais favorável da decisão de 
investir que condicionou o aumento no 
nível de emprego, nas horas trabalhadas 
e estabilidade na utilização da capacidade  
instalada, ensejando  expectativas 
de retomada na dinâmica industrial.

A venda industrial cresceu 21,66% no mês 
de abril frente ao mês de março, equivalente 
a um aumento de 2,52%, livre da influência 
açucareira. Na comparação com abril de 
2017, a alta foi de 12,40%. No período de 
janeiro a abril de 2018, a variável acumulou 
expansão de 7,89%, quando comparada ao 
mesmo período do ano passado. Os setores 
Sucroenergético (53,32%), Construção 
Civil (47,33%), Produtos Químicos (28,22%) 
e de Editorial e Gráfica (26,79%) foram 

os que mostraram as maiores altas na 
variável. No contraponto, os setores 
de Indústria Mecânica (-77,64%), Têxtil 
(-73,72%) e Vestuário e Calçados (-31,18%) 
registraram as maiores quedas na variável.

As horas trabalhadas na produção 
aumentaram 9,04% no mês de abril, em 
relação a março. Excluindo a indústria 
açucareira, a variável recuou (-0,50%). Na 
comparação com abril de 2017, mostrou 
redução de (-42,27%). No acumulado do 
ano, houve redução de (-42,40%) nas horas 
trabalhadas frente o mesmo período de 2017.

No mês, o nível de emprego mostrou 
alta  de 10,05%, na comparação com março. 
Na série, sem a indústria sucroenergética, 
a variável apresentou elevação de 0,57%. 
Em relação a abril de 2017, houve retração 
de (-9,58%) no emprego. No primeiro 
quadrimestre do ano, contra igual período 
do ano anterior, a queda foi de (-13,17%). 
Em outra base de comparação, CAGED (MT), 
o Estado foi um dos que mais eliminaram 
empregos com saldo negativo no emprego 
formal à medida que foram fechadas 2.565 
vagas, resultado de 7.486 admissões e 
10.051 desligamentos, significando uma 
queda de (-0,78%) no número de empregos 
em relação ao mês de março. Importante 
ressaltar que o setor da Construção Civil 
criou 384 vagas, enquanto o setor de 
Serviços ofertou 265 novos postos e 
Comércio gerou 262 novos empregos.

As remunerações pagas aos trabalhadores 
elevaram 5,41% em abril, contra março. 
Tomando como base abril de 2017, a 
variável recuou (-6,33%). Entre os meses de 
janeiro e abril de 2018, foi registrada queda 
de (-5,74%) frente a igual período de 2017. 
A utilização da capacidade instalada foi 
mensurada em 69 p.p no mês, semelhante a 
registrada em março (69,01%). Ao retirar os 
efeitos da sazonalidade açucareira, a variável 
chegou a 63%. A utilização da capacidade 
instalada média no período de janeiro a abril 
de 2018 foi de 76%, contra 79% registrada 
no mesmo período do ano passado.

No mês, segundo a Secretária do 
Desenvolvimento Econômico e Turismo de 
Alagoas foram confirmadas a instalação 
de indústrias no Estado (Inovaplast, 

Vendas Industriais 
Em relação a março, o aumento de 
abril foi de 21,66%, depois de um 
mês de alta, após dois meses de 
recuo. Já no acumulado do ano, a 
variável venda industrial teve uma 
alta de 7,89%, o mais elevado índice 
nessa base de comparação desde 
abril de 2015.

Custo das Operações Indutriais    
O crescimento do COI foi puxado 
pela alta no índice de custo com 
bens intermediários e custos 
com energia. Esse é o segundo 
crescimento do indicador desde a 
queda nos dois primeiros meses em 
2018.

Pessoal Empregado
O emprego na indústria cresceu 
10,05% em abril na comparação 
com março. Foi o segundo mês 
consecutivo de crescimento 
do emprego, que registra uma 
queda de (-13,17%) no primeiro 
quadrimestre na comparação com 
o mesmo período de 2017.

Remunerações Pagas
A massa real de salários aumentou 
5,41% e o rendimento médio 
real dos trabalhadores também 
aumentou 1,6% em abril frente 
a março, na série com a indústria 
sucroenergética.

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas aumentaram 
9,04%, consolidando a 
trajetória de alta da produção, 
mas recuou (-0,50%) quando 
analisadas retirando a indústria 
sucroenergética.

Utilização da 
Capacidade Instalada
A utilização da capacidade instalada 
ficou praticamente estável em 
69%, com leve recuo de 0,2 ponto 
percentual em abril na comparação 
com março.
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No processo de recuperação da produção, a venda industrial registrou 

avanço de 21,66% em abril, segundo mês de crescimento, na comparação 

com o mês anterior. Foi a maior taxa para o indicado no mês desde 2015.
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Tigre Tubos e Conexões e Alepack 
Indústria e Comércio de Plásticos). 
Essas três empresas deverão gerar, 
aproximadamente, 400 empregos entre 
diretos e indiretos.  A indústria Tigre vai 
passar a produzir em Alagoas insumos 
para outras indústrias do grupo no país 
e planeja implantar novas linhas de 
produção; enquanto a Alepack Indústria 
Comércio vai atuar na fabricação de 
artefatos de material plástico para uso 
pessoal e doméstico, como bandejas de 
sushi. Outro investimento será a indústria 
GsPak que vai se instalar em Alagoas para 
a fabricação de embalagens acartonadas 
para alimentos, sendo concorrente 

direta da Tetra Pak e com planejamento 
em  exportar para a América do Sul 
com investimento de cerca de R$ 100 
milhões e geração de 400 empregos.

No tocante ao comercio exterior, as 
exportações alagoanas somaram US$ 
29,22 milhões no mês, uma retração de 
(-29,33%) em relação ao mês anterior, 
significando uma queda de (-62,74%) na 
comparação com o primeiro quadrimestre 
do ano passado, atingindo US$ 158,67 
milhões. No acumulado do ano, ou seja, 
de janeiro a abril de 2018, as exportações 
de açúcar renderam ao estado US$ 
152,63 milhões, o correspondente da 
96,19% do total exportado no período.

Em abril de 2018, as vendas reais 
da indústria avançaram, em termos 
reais (21,66%), sobre março. O custo 
das operações industriais aumentou 
(14,06%) na mesma comparação. Por sua 
vez, o emprego industrial mostrou alta 
de (10,05%).  A variável hora trabalhada 
registrou alta de (9,04%) frente a março. 
A indústria alagoana estabilizou a 
utilização da capacidade instalada em 
69%, incluso o setor Sucroenergético. 
A massa salarial industrial apresentou 
uma elevação de (5,41%) no mês 
de abril em relação ao mês anterior. 

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A venda industrial conseguiu registrar 
crescimento de 21,66% em abril, após 
queda nos dois meses anteriores. As 
variáveis diretamente relacionadas 
à produção industrial – como horas 
trabalhadas na produção e custos de 
operações industriais– foram as que mais 
se expandiram, tanto na comparação 
mensal em relação a abril, como na anual 
(frente ao mesmo mês do ano anterior).
Na comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, não houve disseminação da 
queda do faturamento em termos setoriais. 
Considerando que em março dez setores 
registraram queda do faturamento, em 
abril a redução alcançou nove setores. 

No tocante a maior parte dos setores, 
o resultado ficou pior do que o registrado 
em março, na mesma base de comparação. 
Nesse sentido, os destaques setoriais com 
as maiores variações negativas da venda 
foram Vestuários e Calçados (-31,18%), Têxtil 
(-73,72%) e Indústria Mecânica (-77,64%).

Dentre os cinco setores que 
apresentaram expansão do faturamento 
frente a março de 2018, quatro 
apresentaram taxas de crescimento que 
excedem 20%. As maiores contribuições 
no indicador agregado de venda industrial 
são dos setores Sucroenergético em 
decorrência das movimentações da 
entressafra e Química em razão da 
retomada da produção após a parada de 
fevereiro. Em seguida, o setor de Construção 
Civil que apresentou elevação na variável 
em decorrência do incremento nas vendas 
para o mercado interno. A recuperação 
do poder aquisitivo dos trabalhadores 
vem impactando positivamente 
o resultado do setor, que possui a 
peculiaridade de estar fortemente ligado 
à renda da população e oferta de crédito 
imobiliário. Esses setores contribuíram 
com quase metade do crescimento 
total do faturamento na indústria.

Os indicadores industriais referentes ao mês de abril interrompem os sinais, ainda que 
tênues, de queda da atividade industrial registrados nos dois meses anteriores.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os custos de operações 
industriais expandiram (14,06%) 
no quarto mês do ano em relação 
a março, desconsiderando os 
efeitos sazonais. Esse é o maior 
crescimento no histórico do 
mês de abril. Parte da alta da 
variável foi determinada pelo 
aumento do custo tributário face o 
endividamento das empresas e de 
programas de refinanciamento das 
dívidas tributárias e do custo com 
produtos intermediários.  Ademais, 
custos com energia e rescisões 
marcaram o período, além da 
redução do custo com capital de 
giro que se iniciou em 2016 e não 
conseguiu repassar o aumento dos 
custos para os preços, o que fez a 
lucratividade da indústria diminuir. 
No entanto, o crescimento no 
mês é atípico à medida que há 4 
trimestres consecutivos ocorria 
queda do indicador, resultado 
dos cortes na taxa básica de juros.

Por outro lado, a desvalorização 
do real até o primeiro trimestre 
aumentou o custo com bens 
intermediários importados, mas 
por outro lado, permitiu a melhoria 
da competitividade para a indústria 
alagoana no mercado doméstico, 
pois os produtos importados ficam 
mais caros. Ressalta-se, ainda que 
o real menos valorizado também 
melhora a competitividade das 
exportações de commodities, 
que ficam mais baratas frente 
aos produtos locais no exterior.

Neste contexto, a variável 
custo de operações industriais 
apresentou alta de (14,06%) 
e de (6,81%), excluso o setor 
sucroenergético. No acumulado do 
ano, a variável apresenta queda de 
(-10,97%) e de (-13,33%) quando 
excluso a indústria açucareira. 
Assim, dos quinze setores 
pesquisados, apenas quatro 
apresentaram expansão na variável. 

O resultado de abril sugere que a indústria passa por um processo de transição entre 
a abrupta queda registrada no primeiro trimestre de 2018 e uma recuperação ainda 
sendo delineada.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A indústria alagoana em abril 
começa a acompanhar o cenário 
nacional de forma  tênue com 
a contratação com carteiras 
assinadas que melhoraram 
as estatísticas de emprego, 
considerando que foi a indústria 
que conduziu esse movimento. 

Neste contexto, o consumo das 
famílias mantém-se em recuperação, 
justificado pela oferta de crédito e 
melhoria da renda que condiciona 
o retorno gradual de postos 
de trabalho aliado ao espectro 
da inflação em níveis baixos.

Em abril, segundo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), do 
emprego formal criado em 2018, 
40% vieram da indústria de 
transformação. O processo de 
recuperação iniciado pela indústria 
alagoana permitiu uma reação do 
emprego com aumento do consumo. 

Ademais, inflação baixa, crédito 
com maior oferta e recuperação da 
confiança dos empresários também 
influenciaram a recuperação das 
indústrias Editorial e Gráfica, 
Química, Papel e Celulose, Produtos 
Alimentares e Bebidas que 
iniciaram novas contratações.

Na análise de abril do emprego 
industrial, percebe-se a alta (10,05%) 
e no quadrimestre frente a igual 
período no ano anterior a queda 
de (-13,17%) que tem justificativa 
a diminuição do poder de compra 
das famílias com a destruição dos 
postos de trabalhos no ano passado. 

O mercado de trabalho apresenta recuperação, mas o indicador em outra base de 
comparação recuou pelo segundo mês consecutivo, frente ao ano anterior. A queda 
de (-13,17%) continua alta como taxa negativa para o período.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Em abril de 2018, a massa salarial 
da indústria teve alta (5,41%), 
quando comparadas ao mês de 
março. É visível que a queda em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior (-6,33%) e do acumulado 
do ano (-5,74%) são justificadas pelo 
final da safra Sucroenergética, que 
implica no pagamento das verbas 
rescisórias do setor. Adicionalmente, 
a queda no emprego formal que 
foi sentido nos outros segmentos 
acaba rebatendo nos dados da folha, 
que equivalem à massa salarial.

De forma geral, para o resultado 
de abril, houve relativa alta da massa 
salarial como resultado da alta do 
número de pessoas ocupadas e da 
população inserida no mercado 
de trabalho. Ao analisarmos o 
movimento de disseminação na 
atividade industrial, 6 dos 15 setores 
aumentaram a variável no mês.  É 
importante ressaltar que o setor 
industrial não tem seus rendimentos 
vinculados diretamente ao salário 
mínimo, o que também impediu um 
aumento maior na renda do setor. 

Nessa direção, é destaque que a alta 
do emprego acompanhou a dinâmica 
da variável à medida que o aumento 
líquido do emprego foi determinante na 
alta da massa salarial.  Ressalta-se que a 
inflação tem uma influência na variável 
que mesmo com intensidade menor, 
absorve os desdobramentos do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) que registrou alta de 
0,22% em abril de 2018,  bem abaixo de 
abril de 2017 que ficou em 0,51%, mas 
registrou uma aceleração em relação 
aos 0,09% de março, aumentando 0,13 
ponto percentual (p.p.) na comparação 
com março de 2018. No acumulado do 
ano até abril, o índice aponta inflação 
de 0,92%, bem abaixo dos 3,32% 
computados em igual período de 2017. 

A massa salarial registrou alta de (5,41%), a segunda expansão consecutiva na 
comparação frente ao mesmo mês do ano anterior.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na produção 
seguem evoluindo favoravelmente, 
refletindo as melhores condições da 
economia com a alta de 9,04% sobre 
o mês anterior. No entanto, na análise 
setorial, 9 dos 15 gêneros pesquisados 
apresentaram recuo de horas 
trabalhadas, com destaque para Química 
(-7,02%), Minerais Não-Metálicos 
(-3,27%), Indústria Mecânica (-2,37%) 
e Produtos Alimentares com (-1,46%).

Em síntese, a produção da indústria 
alagoana registrou relativa expansão 
no mês refletindo, principalmente, 
o desempenho da economia que 
ainda apresenta condições oscilantes, 
conduzindo a incerteza sobre a sua 
recuperação.  Prospectivamente, 
os indicadores mais relacionados à 
produção, em particular, o dinamismo 
das horas trabalhadas projeta para 
a continuidade de recuperação da 
atividade econômica, com resultados 
advindos da política monetária em 
curso e da pontual elevação dos 
indicadores do mercado de trabalho.

Nas comparações anuais, os resultados 
são menos expressivos. Frente a abril do 
ano passado, a variável recuou (-42,27%) 
sobre o primeiro quadrimestre de 2017.  
Como tal, a reação ocorre de forma 
homogênea na maior parte dos setores.  
Destaca-se que o momento atual mostra 
sinais ambíguos sobre a resposta da 
produção, apesar da característica que 
marca o segmento da indústria alagoana 
de bens não-duráveis em setores com 
forte correlação a dinâmica do varejo.

As horas trabalhadas na indústria de transformação aumentaram em 9,04% em 
abril frente a março. Na comparação anual, a queda das horas trabalhadas ampliou-
se para (-42,40%) em abril, o que representa mais uma queda de dois dígitos.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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O aumento do número de 
horas trabalhadas e a maior 
atividade industrial, frente a março, 
resultaram em um movimento 
de acomodação da capacidade 
instalada no mês analisado 
quando comparado os dados com 
e sem o setor Sucroenergético. 

Todavia, mesmo considerando 
o maior número de dias úteis, a 
Utilização da Capacidade Instalada 
da indústria em abril de 2018 (69%) 
recuou em relação ao mês anterior 
(69,01%). Assim, a Capacidade 
Instalada da Indústria Alagoana 
recuou 0,01  ponto percentual (p.p.).  

Quando analisado abril de 2018 
(69%) perante a abril de 2017 (79%), 
percebe-se uma variação negativa 
de 10 p.p. Apenas cinco segmentos 
industriais operaram com mais 
de 70% de sua capacidade de 
produção no mês, com destaque 
para: Construção Civil, Química e 
Produtos de Matérias Plásticas e 
Borracha. Em síntese, os dados da 
variável no mês refletem não só a 
queda nas contratações do setor 
açucareiro e contratações do fim 
de 2017, mas também a baixa 
base de comparação, decorrente 
dos efeitos da crise econômica.

No cenário nacional, de forma 
semelhante a indústria alagoana, a 
utilização da capacidade instalada 
ficou estável em 78%, com leve 
recuo de 0,1 ponto percentual em 
abril na comparação com março. 
Conforme publicação da CNI, a 
utilização média da capacidade 
instalada no primeiro quadrimestre 
é 1,2 ponto percentual superior 
à do mesmo período de 2017.

A utilização da capacidade instalada ficou próxima à estabilidade, na variação 
frente ao mês anterior. Todavia, o indicador eliminou a queda na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior, condição em destaque nos meses anteriores.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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