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RESUMO EXECUTIVO

A recuperação do setor industrial, 
bem como os demais segmentos da 
economia alagoana, seguiu em ritmo 
lento em 2018, mesmo que no primeiro 
semestre se tenha percebido um maior  
otimismo nos empresários em sua 
capacidade de investimento. De forma 
geral, a indústria alagoana, excluindo 
os dados do setor sucroenergético 
que alcançou um melhor desempenho 
nesse ciclo, foi impactada  e terminou 
2018 com queda de (-5,69%) frente ao 
ano de 2017 em razão da desaceleração 
econômica, da instabilidade  política, 
da greve dos caminhoneiros, da 
volatilidade do câmbio e das incertezas 
advindas de todo cenário pós-crise. 
Como resultado, a utilização da 
capacidade instalada ficou em 80% 
em 2018, contra 81% no ano anterior.  

Segundo dados da Secretaria de 
Estado do Planejamento, Gestão 
e Patrimônio (Seplag), a variação 
estimada do PIB de Alagoas para 2018 
é de 1,53%, sendo que a indústria de 
transformação, que atualmente tem 
um peso de 50,27%, deverá passar 
por um recuo  de (-3,94%), reflexo da 
queda de (-5,61%) da construção civil 
e da extrativa mineral com previsão 
de queda de (-5,19%). Adiciona-se, 
o subsetor de distribuição de água, 
esgoto, energia e gás SIUP, com peso de 
9,96%, recuou (-4,89%) no comparativo 
de 2018 em relação ao ano de 2017.

No segmento Sucroenergético, 
mesmo com o maior ritmo de produção 
que a safra anterior, os preços relativos 
favoráveis incentivaram destinação da 
cana-de-açúcar à produção de álcool, 
em detrimento a de açúcar. Segundo 
dados do Sindaçucar-AL, a safra atual 
com 13 unidades industriais deve 
alcançar a produção de 16 milhões de 

toneladas de cana moídas, bem acima 
do ciclo anterior, considerada a menor 
safra da história do setor  em que foram  
processadas apenas 13,7 milhões de 
toneladas de cana. Nessa previsão,  o 
setor estima uma taxa de crescimento 
de 16,5%, ou seja,  acréscimo de 1,2 
milhões de toneladas de açúcar e 467 
milhões de litros de etanol. Destaca-
se que, ainda, que da quantidade 
produzida ao preço do produto, a 
flexibilidade do setor foi importante 
para o aumento na produção de etanol.

Em relação ao segmento químico, os 
resultados consolidados da pesquisa 
apontam que  o setor de produtos 
químicos teve recuo na venda industrial 
de (-9,58%) em 2018, após dois anos 
de alta. De forma geral, o segmento 
apresentou desempenho positivo no 
primeiro semestre,  mas  recuou no 
último trimestre, reflexo das decisões 
de alocação de gastos de famílias 
e empresas por ser um segmento 
que está na base de manufatura de 
outros setores, que também foram 
impactados pela desaceleração da 
economia, aumento da volatilidade 
das condições financeiras que 
refletiram tanto o cenário internacional 
quanto incertezas domésticas, 
como indústria automobilística, 
linha branca, construção civil, 
descartáveis, entre outros. 

Outro setor que sinalizou 
recuperação em 2018, mas finalizou 
o ano com retração de (-2,30%) foi 
a  construção civil. De acordo com os 
dados do Sinduscon/AL  os lançamentos 
imobiliários da região saltaram de 
547 em 2016 para 1.519 em 2017, um 
crescimento de 177,7%. Nessa direção, 
o mercado imobiliário apresentou 
um reaquecimento favorecido, neste 

Vendas Industriais 
As vendas no mês de dezembro 
recuaram (-1,26%), incluindo o setor 
sucroenergético em comparação 
com novembro, mas registraram 
alta de 35,60% no acumulado do 
ano.

Custo das Operações 
Indutriais    
Nível do COI é maior do que no 
mês anterior, sendo que a maior 
influência adveio da alta de 
(9,93%) da produção da Indústria 
Sucroenergética.

Pessoal Empregado
O emprego industrial aumentou 
8,52% em dezembro de 2018, após 
queda de (-1,84%) no mês anterior. 
Com isso, o emprego registrou 
recuo de (-8,60%) no acumulado do 
ano.

Remunerações Pagas
A massa salarial aumentou 
4,82% em dezembro de 2018, na 
comparação com novembro, na 
série dessazonalizada. A alta sucede 
recuo de (-2,62%) no mês anterior

Horas Trabalhadas
As horas trabalhadas cresceram 
1,51% em dezembro frente ao mês 
anterior, após o ajuste sazonal. As 
horas trabalhadas na produção 
expadiram de forma ininterrupta 
há quatro meses em decorrência da 
safra acucareira, mas acumularam 
queda de (-27,63%) no período. 

Utilização da 
Capacidade Instalada
A indústria alagoana encerrou 
2018 com nível de utilização da 
capacidade instalada semelhante  a 
série dessazonalizada, em 2017. 
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Fatos Relevantes
Dezembro/2018 Na série com a influência sazonal açucareira, a venda industrial recuou 

(-1,26%) entre novembro e dezembro e fechou o ano de 2018 frente ao ano 

de 2017 com alta de 35,60%. Todavia, excluindo a indústria do açúcar, o recuo 

no ano alcança (-5,69%).
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primeiro semestre, pelas obras do 
governo do Estado e pela construção 
de hotéis e novas industrias, 
como exemplo de destaque no 
mês o Centro de Distribuição da 
Ajinomoto, no Polo Industrial de 
Marechal Deodoro, resultado de um 
investimento de R$ 5 milhões com 
a oferta de 80 empregos diretos e 
indiretos. O Centro abastecerá todo 
o Norte e Nordeste do país com 
produtos da multinacional japonesa.

Destaca-se que a venda industrial  
alternou entre o positivo e o 
negativo desde o início do segundo 
semestre de 2018 para uma grande 
parte de segmentos, alternando 
altas e baixas. Os resultados pífios 
superaram a recuperação, de forma 
que o faturamento caiu (-1,2%) na 
comparação com dezembro de 2017. 
Nessa direção,  6 dos 14 segmentos 
industriais pesquisados registraram 
queda em 2018.  Entre os setores 
em queda, as maiores contribuições 
negativas para o resultado da 
indústria no ano foram de Produtos 

Alimentares e Bebidas (-9,33%), 
Química (-9,58%), Madeira (-13,73%),  
Editorial e Gráfica (-14,68) e Têxtil 
(-44,33%). Vale destacar que, mesmo 
com o comportamento de queda 
mais intensa observado nos últimos 
dois meses, o total da indústria 
não recuperou parte das perdas 
registradas ao longo dos últimos 
meses e apresenta no acumulado do 
ano um recuo de (-5,69%) quando 
excluso o setor Sucroenergético e 
alta de (35,60%) quando  incluso a 
indústria do açúcar,  interrompendo 
a trajetória descendente iniciada 
no ciclo de cana de 2017.

Em relação ao emprego 
industrial, a alta foi de (8,52%) 
frente a novembro, mas o recuo no 
ano de 2018 foi de (-8,60%) sendo 
percebido também em outras bases 
de comparação como o CAGED/
MT  que destacam que, nos últimos 
12 meses, o Estado teve 117.730 
admissões, mas 117.887 demissões, 
um total de 157 postos a menos. 
Somente no mês de dezembro de 

2018, 6.522 foram contratados, 
contra 8.062 demitidos. Segundo 
esse levantamento, a maior baixa 
foi na indústria da transformação, 
que perdeu 5.805, seguido 
do setor de serviço com 5.057 
postos a menos. Apesar disso, os 
dois setores foram os que mais 
contrataram ano passado, com 
30.853 e 41.171, respectivamente.

A variável venda industrial 
apresentou uma retração de 
(-1,26%) em dezembro frente ao 
mês de novembro. Por sua vez, o 
emprego industrial mostrou uma 
alta de (8,52%) quando comparado 
a novembro. A variável hora 
trabalhada registrou uma alta de 
(1,51%), frente a novembro. O 
nível de utilização da capacidade 
instalada passou de 81% para 80% 
em dezembro. A massa salarial 
industrial apresentou uma alta 
de (4,82%) no mês. Por fim, o COI 
elevou (3,67%) frente a novembro.

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A indústria registrou, em 2018, resultado 
bem abaixo  do previsto no início do ano, 
influenciada, dentre outros fatores, pelo 
aumento da volatilidade política,  greve  
dos caminhoneiros e condições  financeiras 
e creditícias que refletiram negativamente 
tanto o cenário internacional 
quanto as incertezas domésticas.  

De forma geral, a indústria apresentou 
desempenho positivo no ano até o 
primeiro semestre, sendo que a partir 
do segundo semestre foi impactada 
apenas pelas movimentações da indústria 
sucroenergética.  Adiciona-se que a curva 
descendente dos setores levou a perda 
consistente do dinamismo da atividade 
industrial, de forma disseminada. Como 
tal, a expectativa para 2019 é que  cresça no 
máximo 1%, com previsão para retração do 
investimento e perda de competitividade 
do setor no médio e longo prazo.  

Os dados da Pesquisa de Desempenho 
do mês de dezembro apontam na venda 
industrial  uma queda de (-1,26%) frente 
ao mês de novembro, considerando 
a influência sazonal acucareira. Em 
relação ao mesmo mês do ano anterior, 
registrou-se alta de (8,10%). Em doze 
meses a alta atingiu (35,60%).  Essa alta 
no ano reflete o aumento da produção 
açucareira frente a safra de cana 
anterior. Assim, os sinais apresentados 
no segundo semestre refletiram nos 
setores, excluído a indústria do açúcar, 
uma desaceleração ou pífio crescimento.

Em doze meses, as maiores altas foram: 
Sucroenergético (323,10%), Vestuários 
e Calçados (131,41%) e Material de 
Transporte (91,16%). A indústria do açúcar 
responde por mais de 70% da composição 
da alta do acumulado do ano. Por sua 
vez, os segmentos que apresentaram as 
maiores baixas no período do ano foram: 
Produtos Alimentares e Bebidas (-9,33%), 
Química (-9,58%), Madeira (-13,73%),  
Editorial e Gráfica (-14,68) e Têxtil (-44,33%). 

A venda industrial recuou (-1,26%) em dezembro de 2018 na comparação com o mês anterior. 
É o primeiro recuo do índice desde julho, que havia crescido 6,33% em novembro.

Vendas Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Os custos de operações  
industriais aumentaram 3,67% 
em dezembro e 19,40% em 2018 
em relação ao acumulado de 
2017. O crescimento do indicador 
foi puxado pelo custo com 
produtos intermediários e pelo 
custo de produção. Ressalta-se 
que  seis, dos quinze segmentos 
apresentaram recuo nos custos 
em dezembro.  Cabe ressaltar 
que o motivo de tal retração está 
associado, além da diminuição da 
demanda, a redução da utilização 
da capacidade instalada devido 
a entrega de encomendas até o 
mês de novembro, bem como a 
desaceleração e desaquecimento 
da atividade produtiva.  
Adicionalmente a esse fato, o recuo 
do COI no mês pode ser reflexo de 
cautela por parte dos industriais 
alagoanos, principalmente, na 
espera de uma definição mais 
clara do cenário de consumo.  

Na análise do acumulado do 
ano, três setores apresentaram 
queda de custo: Material de 
Transporte (-76,58%), Produtos 
Alimentares e Bebidas (-13,32%) e 
Minerais Não-Metálicos (-6,05%), 
influenciados pela retração 
no custo com intermediários 
importados, no custo com capital 
de giro e no custo tributário.

Uma das questões incisivas para 
o aumento da variável no ano 
refere-se ao fato da perda relativa 
da confiança que melhorou no 
início de 2018, mas no final do ano 
já demonstrava recuo. As condições 
atuais não refletiram na decisão de 
produzir, principalmente porque a 
lucratividade da indústria diminuiu 
em 2018, em comparação com 
2017,  principalmente com o 
controle da inflação,  sendo 
o aumento no preço dos 
manufaturados domésticos 
inferior ao aumento nos custos 
industriais. Mesmo com esse 
réves de lucratividade, a indústria 
alagoana ganhou competitividade 
ao longo de 2018 no mercado 
internacional, pois o aumento das 
exportações açucareira foi superior 
ao aumento de custos da indústria.

A alta da  variável em dezembro reflete, em boa medida, o efeito da alta  da produção 
nos Setores Químico e Sucroenergético.

Custo de Operações Industriais

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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Quando se analisa a variável 
emprego industrial, percebe-se forte 
estagnação ou crescimento   de 
forma tímida, mesmo nos 4 setores 
que apresentaram alta em 2018, 
visto que ocorreu recomposição de 
parte das perdas dos anos anteriores 
da crise. De forma geral, os setores 
apresentam sinais de retrocesso, 
como por exemplo as taxas 
apresentadas pelos segmentos: 
Produtos Alimentares e Bebidas, 
Produtos de Matérias Plásticas e 
borracha, Papel, Papelão e Celulose, 
entre outros, que são segmentos com 
relativa participação na indústria 
alagoana e suas  desacelerações são 
reflexos do fraco mercado doméstico.

De forma geral, o peso do 
desemprego é muito forte nestes 
setores, suscetíveis a fragilidade 
da criação de vagas nos últimos 
meses, sendo a maioria com renda 
variável o que dificulta o retorno do 
consumo aos níveis pré-crise, além 
do acesso mais amplo ao crédito.

Como tal, o ano de 2018 finaliza 
com recuo de (-8,60%) na variável 
emprego industrial  e apresenta 
revés em quase todas as base de 
comparação, considerando que 
as expectativas do mercado são 
fielmente sensíveis ao ambiente 
político e econômico.  Ademais, a 
perspectiva da letargia da reforma 
da Previdência pode desestimular 
novas contratações em 2019.   

Outra base de comparação, 
CAGED/MT,  destaca que, nos últimos 
12 meses, o Estado teve 117.730 
admissões, mas 117.887 demissões, 
um total de 157 postos a menos. 
Somente no mês de dezembro de 
2018, 6.522 foram contratados, 
contra 8.062 demitidos. Segundo 
esse levantamento, a maior baixa foi 
na indústria da transformação, que 
perdeu 5.805, seguido do setor de 
serviço com 5.057 postos a menos. 

O emprego industrial aumentou 8,52% em dezembro de 2018, considerando os dados 
com a indústria Sucroenergética. No dado ajustado, observa-se queda de (-0,33%) 
frente a novembro.

Nível de Emprego Industrial

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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A massa salarial real apresentou 
o mesmo ritmo em relação à 
recuperação do mercado de 
consumo. Tal questão ocorreu 
porque o mercado de trabalho 
reage devagar frente uma 
retomada, principalmente em 
razão das decisões de contratação 
e desligamentos, em geral, levarem 
mais tempo para serem tomadas.  

No entanto, a variável finaliza o 
último mês de dezembro com alta de 
4,82% frente a novembro e recuo de 
(-1,39%) frente ao acumulado do ano 
de 2018 em relação a igual período 
de 2017. Tal condição é derivada  
da frágil base de comparação de 
2018, resultado da combinação 
entre inflação baixa, demissões e 
queda no salário que intensificou 
de forma rápida o declínio da 
variável no início da crise, levando 
ao recuo de mais de (-6,44%) quando 
comparado dezembro de 2018 
a igual período do ano anterior.

Com a diminuição da ocupação 
e emprego, o rendimento médio 
apresentou queda de 0,43% na 
comparação de dezembro frente a 
novembro, significando taxa aquém 
da inflação nos últimos seis meses. 
Sublinha-se que as maiores retrações 
na variável no ano ocorreu nos 
gêneros Material de Transporte com 
(-13,64%) e Produtos Alimentares 
e Bebidas com (-9,33%). O quadro 
negativo do mercado de trabalho, 
reforçado pelas variáveis  do cenário 
macroeconômico, principalmente da 
política monetária, e da crise política, 
condicionou que o desemprego 
avançasse no ano e com a renda 
contraída, se verificou intensidade 
de queda na variável massa salarial.

O rendimento médio real teve variação positiva de (4,82%) no mês de dezembro e 
apresentou queda em outras bases de comparação.

Remunerações Brutas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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As horas trabalhadas na produção 
mantiveram-se semelhantes 
entre novembro e dezembro de 
2018,  com crescimento de 1,53%. 
Todavia, as horas trabalhadas em 
dezembro de 2018 ficaram (-32,31%) 
aquém do registrado no mesmo 
mês de 2017. Já a comparação do 
acumulado no ano apresenta alto 
recuo de (-27,68%) entre 2018 e 2017.

Destaca-se, ainda, que o maior 
número de dias em dezembro 
em relação a novembro não foi 
suficiente para condicionar um 
crescimento da variável. Por outro 
lado, ocorreu alta apenas em quatro 
setores, sendo destaque em Madeira 
(13,40%) e Sucroenergético com 
(4,45%) em decorrência  de horas 
extras trabalhadas na produção 
e contratações temporárias de 
pessoal para processamento da safra.

Ainda, em termos setoriais, a redução 
do número de horas trabalhadas 
ocorreu em nove setores de atividade, 
repetindo o padrão observado em 
novembro, na mesma comparação. 
Em dezembro, as maiores influências 
negativas vieram dos seguintes setores: 
Material de Transporte (-10,80%)  e 
Química (-1,83%). Esse indicador 
registrou movimento de queda de 
(-1,13%) no mês, mostrando perfil 
heterogêneo de queda que atingiu 
cinco dos  quinze setores pesquisados.

As horas trabalhadas na produção mantiveram-se estáveis entre novembro e dezembro 
de 2018, mas apresentaram crescimento de 1,53%.

Horas Trabalhadas

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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No ano, a média da variável em 
análise atingiu 80%, abaixo dos 
82% de 2017. Independentemente 
dos distintos pesos de cada 
setor na indústria alagoana, 
a utilização da capacidade 
instalada da indústria de Alagoas 
atingiu 81% em dezembro, ante 
82% no mês anterior e 81% 
em dezembro do ano passado. 

Tal resultado reflete, 
principalmente, a menor utilização 
pelos seguintes setores: Produtos 
de Matérias Plásticas e Borracha, 
Química, Sucroenergético, 
Madeiram, Material de Transporte 
e Produtos Alimentares e 
Bebidas.    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. 

Em 2018, as indústrias 
operaram, em média, com 80% 
de utilização da capacidade 
instalada (UCI), o que perfaz uma 
retração de 2,0 p.p., relativamente 
a 2017. Cabe ressaltar que o nível 
da variável neste ano, retirando 
2016, é mais alto que 2015 e 2014.

Destaca-se que a indústria de 
transformação nacional  encerrou 
2018 em 77,5%, considerando a 
série dessazonalizada. “Trata-se de 
aumento de 0,5 ponto percentual 
na comparação com novembro de 
2018. A UCI encontra-se 0,1 ponto 
percentual abaixo do registrado em 
dezembro de 2017; mas a UCI média 
de 2018 é 0,2 ponto percentual 
superior à registrada em 2017”.

A utilização da capacidade instalada encerrou o ano de 2018 em 81%, considerando a 
série incluído Setor Sucroenérgetico. Percebe-se um recuo  de 1 ponto percentual na 
comparação com novembro de 2018.

Capacidade Instalada

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL

Fonte: Núcleo de Pesquisa IEL/AL
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